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Atividades Síncronas: (datas das aulas - dia/mês) 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A unidade curricular será ministrada em modo EaD em ambiente virtual Google Meet. 

  

Atividades: encontros virtuais online para discussão dos conteúdos e exercícios (entre 10 e             

20 horas); podcasts e áudio das aulas disponíveis para consulta dos alunos. (entre 10 e 15                

horas); leituras dirigidas, resenhas críticas e atividades de avaliação (entre 17 e 32 horas).              

Total: 52 horas. 

 

Será disponibilizado material extra (vídeos e artigos científicos para discussão) com           

conteúdo relevante e complementar para assimilação dos conceitos discutidos. 

 

Eventuais alterações e acréscimos na programação e nos materiais disponíveis serão           

devidamente comunicados aos alunos e ficarão disponíveis para consulta por toda a duração             

do curso.  

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O aluno será avaliado do seguinte modo: 

a) Assiduidade semanal nos acessos ao ambiente de aprendizagem da disciplina; 

b) Participação nos encontros de discussão e resolução de atividades no ambiente virtual;  

c) Exercícios referentes ao conteúdo das aulas e avaliação final do curso (Prova on-line, via 

moodle). 

 

O conceito final da unidade curricular “cumprido/não cumprido”.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: especificadas no plano de aulas 
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Cronograma de aulas semanais 

 

Semana Conteúdo programático 

3 06 - 11 

de julho 

 Primeiras aproximações ao direito 

Video-aula por Google-Hangouts: Breve rememoração da primeira       

aula. Conhecendo as formas de expressão do direito. Entendo um          

texto normativo e a linguagem do Direito. 

 

Atividade 1: Resenha do vídeo 1 do projeto “Para entender direito”           

(Profas. Maíra Zapater e Fabíola Fanti) 

 

 

4 13 - 18 

de julho 

Congresso Acadêmico 

5 20 -25 de 

julho 

 Primeiras aproximações ao direito 

Video-aula por Google Meet: Uma primeira aproximação à relação         

entre Direito e Estado. Como o Direito se expressa por meio do            

Estado. Como o Estado opera por meio do Direito. 

 

Atividade: Resenha crítica de dois documentários sobre o sistema da          

justiça brasileiro: "Notícias de uma Guerra Particular", de João         

Moreira Salles e "Juízo", de Maria Augusta Ramos, a partir de um            

roteiro a ser oferecido aos alunos. 

 

6 27 de 

julho – 01 

de agosto 

 Primeiras aproximações ao direito 

Video-aula por Google Meet: conversa sobre as resenhas e breves          

comentários sobre o podcast do dia.  

Aula-podcast: Noção geral de direito; Diferentes significados do        

termo “direito”; Atributos centrais do direito; Fontes do direito;         

Funções do direito; 2. Teoria do direito e suas diferentes abordagens;           

Abordagem apologética; Abordagem crítica; Abordagem “neutra”. 3.       

Noção geral de norma jurídica  

 

7 03-08 de 

agosto 

Sistematicidade do direito 

Video-aula por Google Meet: esclarecimento de dúvidas acerca do         

podcast da aula anterior e breve explicação da atividade do dia.  

Atividade: Exercício de leitura e fichamento do seguinte texto: Hart,          

O Conceito de Direito [O direito como união de regras primárias e            

secundárias], in: Danilo Marcondes/Noel Struchiner, Textos Básicos       

de Filosofia do Direito, Rio de Janeiro, 2017, p. 95-102 (esp. 98-102).            

Disponível no “Minha biblioteca”.  

 

8 10-15 de 

agosto 

Sistematicidade do direito 
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Video-aula por Google Meet: breve apresentação dos tópicos        

sistema jurídico, sujeitos de direito e ramos do direito.  

Aula-podcast: 1. Noção geral de sistema jurídico; União de normas          

de primeira e de segunda ordem; A ideia de hierarquia normativa; 2.            

Diferentes espécies de normas jurídicas; Distinção lógica; Distinção        

enunciativa; Distinção semântica. 3. Sujeitos de direito; 4. Ramos do          

direito  

 

9 17 -22 de 

agosto 

Direito, moralidade e validade jurídica 

Video-aula por Google Meet: breve explicação das atividades do         

dia.  

Atividades: 1. Exercício de leitura e fichamento do seguinte texto:          

Andrei Marmor, A natureza do direito      

(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjG5O3wrafoAhWLEbkGHTO5DO

oQFjACegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Frevistades.jur.puc-rio.br%2

Findex.php%2Frevistades%2Farticle%2Fview%2F133&usg=AOvVaw0

yvLHjCHEJjwfwyCsLLMnM). 2. Resenha crítica de obra audiovisual a        

ser selecionada. 

 

10 24 -29 de 

agosto 

18/8 – Direito, moralidade e validade jurídica 

Video-aula por Google Meet: conversa sobre as resenhas e breves          

comentários sobre o podcast do dia.  

Aula-podcast: 1. Direito e moral, Direito e justiça: qual a relação?;           

Caráter controvertido da moralidade e da justiça; Jusnaturalismo        

como teoria moral 2. O não-positivismo jurídico contemporâneo;        

Jusnaturalismo como teoria do direito; A teoria do “direito como          

integridade”; 3. O positivismo jurídico contemporâneo Podcast Pedro. 

 

11 31 de 

agosto - 

05 de 

setembro 

25/8 – Direito, moralidade e validade jurídica 

Video-aula por Google Meet: breves comentários sobre o podcast         

do dia e sobre a avaliação.  

Aula-podcast: 1. As concepções contemporâneas de positivismo       

jurídico; 2. Teses estruturantes das concepções contemporâneas de        

positivismo jurídico 3. Justificativas das concepções contemporâneas       

de positivismo jurídico 4. Objeções às concepções contemporâneas de         

positivismo jurídico  

 

12 07-12 de 

setembro 

Semana da primeira avaliação 

13 14 -19 de 

setembro 

Estado e direito e Estado de direito 

Video-aula por Google Meet: Estado de Direito. Relações entre         

Direito e Estado. Separação de Poderes. Atividades típicas e atípicas          

de Executivo, Legislativo e Judiciário.  

https://revistades.jur.puc-rio.br/index.php/revistades/article/view/133
https://revistades.jur.puc-rio.br/index.php/revistades/article/view/133
https://revistades.jur.puc-rio.br/index.php/revistades/article/view/133
https://revistades.jur.puc-rio.br/index.php/revistades/article/view/133
https://revistades.jur.puc-rio.br/index.php/revistades/article/view/133
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1. Exercício de leitura e fichamento de Dallari, Dalmo. “Estado e           

Direito” in Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva.  

2. Resenha crítica do filme “Lincoln”, de Steven Spielberg e "O           

Processo", de Maria Augusta Ramos. 

 

14 21 -26 de 

setembro 

Direito e Administração Pública 

Video-aula por Google-Hangouts acerca dos seguintes tópicos:       

Administração Pública: conceitos. Estrutura da Administração Pública.       

Princípios regentes da Administração. 

 

Texto base: Manual de Direito Administrativo que estiver disponível à          

época no site Minha Biblioteca.  

 

15 28 de 

setembro-

03 de 

outubro 

Direito e Administração Pública 

Video-aula por Google-Hangouts acerca dos seguintes tópicos:       

Administração Pública: modos de funcionamento. Regime jurídico       

geral de funcionalismo e contratações. Noção de serviço público,         

poder de polícia e fomento administrativo. 

 

Texto base: Manual de Direito Administrativo que estiver disponível à          

época no site Minha Biblioteca. 

 05 -10 de 

outubro 

Semana destinada à preparação da avaliação final 

 

Exame 19 -26 de 

outubro 

 

 


