PLANO DE APRENDIZAGEM
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:
Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação
Disciplina: Direito Aplicado à Informática
Código: DIV49
Professor: Hélvia Almeida de Lima
E-mail: helvia.lima@fasete.edu.br
CH Teórica: 40h
CH Prática: CH Total: 40h Créditos:
Créditos:
04
02
Pré-requisito(s): Período: 3º
Ano: 2021.1
2. EMENTA:
Conceitos Básicos do Direito. Noções de Direito Comercial e Direito do Trabalho. Legislação
específica para a área de computação e informática. Lei de Propriedades e Patentes. Leis de
Proteção à propriedade intelectual e software.
3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:
3.1 - GERAIS
- Desenvolvimento da capacidade de atuação individual e coletiva;
- Desenvolvimento de aptidão para leitura, compreensão e elaboração de textos;
- Desenvolvimento de capacidade para reflexões e discussões nos moldes do diálogo ordenado
professor-aluno e aluno-professor.
3.2 – ESPECÍFICAS
- Capacidade para realização de pesquisa acerca de questões do Direito relacionadas ao curso.

4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM
- Fornecer conceitos básicos do Direito e da Informática Jurídica, familiarizando os alunos com os
temas mais importantes da Ciência Jurídica para a área cibernética e seus respectivos termos
técnicos;
- Apresentar uma visão crítica sobre o uso das modernas tecnologias da informação e seu impacto
na sociedade;
Identificar e apontar soluções para os principais problemas jurídicos surgidos com o uso crescente
da tecnologia da informação.

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
5.1 UNIDADE I
1. Introdução ao Direito.
 Noções.
 Conceito.

 Fontes.
2. Constituição.
 Conceito.
 Importância e funções.
 Classificação.
3. Organização do Estado.
 Administração Pública Direta e Indireta.
 Princípios da Administração Pública.
 Regime Jurídico Administrativo.
4. Direito privado x Direito Público.
 Direito Civil. Noções. Conceito.
 Da Pessoa física.
 A Pessoa Jurídica.
 Direito Autoral.
5. Direito Comercial.
 Empresa.
 Empresário.
 Sociedade.
 Teoria da Empresa.
5.2 UNIDADE II
1. Direito do Trabalho.
 Aspectos importantes.
 Legislação.
 Espécies de trabalhador.
 Principais direitos trabalhistas.

2. Direito do Consumidor.
 Normas de proteção ao consumidor.
 O Consumidor.
 O Fornecedor de produtos ou serviços.
 A responsabilidade do Fornecedor.
 Responsabilidade Civil

3. Tratamento Jurídico dado ao Software.
 Lei nº9.609/98.
 Lei nº 9.610/98.
 Entendimento dos Tribunais sobre o software.
4. Propriedade e patentes.
 Lei nº 9.279/96.
 Propriedade industrial.
 Patente.
5. Projetos de lei na área da informática.
 O negócio jurídico na internet
 A criminalidade na informática



A administração pública e a internet

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:
Sala (comum)
Práticas em Campo

Sala Configuração Flexível
Kit multimídia

Laboratório(s) - agendar
Outros (informar)

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
1a. ETAPA DE AVALIAÇÃO:
a) 1ª Avaliação Institucional, individual e sem consulta. Valor 10,0 pontos. Questões subjetivas e
objetivas.
2a. ETAPA DE AVALIAÇÃO:
a) 2ª Avaliação Institucional, individual e sem consulta. Valor 10,0 pontos. Serão 10 questões objetivas.
a) 2a. CHAMADA: Todo o conteúdo da disciplina, individual; valor: 10,0 (dez);
b) PROVA FINAL: Todo o conteúdo da disciplina, individual; valor: 10,0 (dez);

9. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE:
Será disponibilizado o e-mail helvia.lima@fasete.edu.br para as turmas, que poderão, também, tratar
de assuntos dos seus interesses, conforme prévio acordo com a professora. Aos representantes de
turma, será disponibilizado o número de telefone da docente (WhatsApp) para tratar de assuntos de
interesse geral das turmas.
10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
CHAVES, Antônio. Direitos Autorais na Computação de Dados. Rio de Janeiro:LTR,1996.
LAMOTTE, S. Nunes. O Profissional da Informática: aspectos administrativos e legais. Porto
Alegre: Sagra-Luzzatto,1993.
PAESANI, Liliana M., Direito de Informática: Comercialização e Desenvolvimento Internacional
do Software. São Paulo:Atlas,1997.
11. COMPLEMENTAR:
________________. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2003. v.II
___________________. Curso de direito comercial São Paulo: Saraiva, 2000 v.2
___________________. Curso de direito comercial São Paulo: Saraiva, 2000 v.3
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial São Paulo: Saraiva, 2000 v.1
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do trabalho. São Paulo: Saraiva. 2005.
REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2003. v.I

12. LEITURA COMPLEMENTAR:

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Todas as atividades desenvolvidas serão devidamente orientadas pelo professor. A programação das
aulas corresponde a prévio cronograma conforme carga horária da disciplina.
OBS: As datas das avaliações poderão sofrer alterações de acordo com o disciplinado pela secretaria
acadêmica da FASETE.

14. APROVAÇÃO:
Aprovado em 06/12/2020

Homologado em 06/02/2020.

Hélvia Almeida de Lima
PROFESSORA

_____________________
COORDENADOR

