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Atividades Síncronas:  

Serão realizadas atividades síncronas semanalmente, nos seguintes dias e horários, de acordo com o 

turno em que o aluno(a) estava originalmente matriculado(a): 

Alunos(as) inscritos no turno Integral: quintas-feiras, das 9h às 11h 

Alunos(as) inscritos no turno Noturno: terças-feiras, das 19h às 21h 

Havendo necessidade, o(a) aluno(a) poderá participar das atividades síncronas em horário diverso 

daquele em que estava cursando a UC. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aproximando os(as) alunos(as) do repertório da sociologia do direito e da sociologia econômica, o 

principal objetivo é apresentar instrumentos teóricos para a compreensão das condicionantes sociais 

e jurídicas que, ao lado da escassez de recursos, moldam as ações econômicas. Pretende-se, dessa 

forma, desenvolver uma perspectiva útil ao entendimento dos elementos sociológicos (por exemplo, a 
estrutura social, os agentes e a cultura) que conformam as normas que regulam a vida econômica. 

 

Os(as) alunos(as) avaliarão a utilidade e exercitarão a aplicação desse repertório para a compreensão 

de normas e instituições jurídicas concretas que constituem categorias e fenômenos centrais da 
economia, tais como a propriedade, a empresa, os mercados, as finanças e a concorrência. Com base 

nessas teorias, pretende-se que os(as) alunos(as) desenvolvam habilidades analíticas para a 

interpretação e explicação de fenômenos econômicos como a globalização, o desenvolvimento, as 

reformas de regulação da economia e as crises econômicas a partir de variáveis sociológicas e 
jurídicas. 

 

A UC compreenderá atividades assíncronas (e.g. leitura dirigida, fichas de reação a partir de textos e 

vídeos) e síncronas (exposição e debate online). 

 
Alunos(as) que experimentem limitações para participar de atividades síncronas não serão 

prejudicados(as). Nesses casos, serão buscadas alternativas de forma negociada entre docente e 

discentes para viabilizar o processo de ensino-aprendizagem. 

 
O Moodle será utilizado como plataforma de comunicação e realização de atividades assíncronas e o 

Zoom servirá como meio de interação para as atividades síncronas. 
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A realização das atividades da UC (somando-se as síncronas e assíncronas) demandará, em média, 

5h de dedicação semanal. 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação do(a) aluno(a) levará em conta os seguintes critérios: 

 

a) Assiduidade nos acessos ao Moodle e na realização das atividades assíncronas; e 
b) Participação nas atividades síncronas, respeitados os arranjos específicos para garantir 

acessibilidade. 

 

Ao final do semestre, conforme determinação do Conselho Universitário, não será atribuída nota, mas 
sim conceito “cumprido/não cumprido”. 
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Semana Conteúdo programático 

1 18 – 21 de novembro 
Apresentação do curso e combinações para o 

semestre 

2 24 – 28 de novembro 
Contribuições da sociologia econômica – Parte 1:  

a “velha” e a “nova” sociologia econômica 

3 
30 de novembro – 5 de 

dezembro 

Contribuições da sociologia econômica – Parte 2: 
o enraizamento social da ação econômica. As 

condicionantes sociais e institucionais da criação e do 

funcionamento do mercado: redes sociais, instituições e 

cultura. 

4 07 – 12 dezembro 

Contribuições dos estudos sociojurídicos – Parte 1: 

conceito sociológico de direito e a relação entre direito e 
capitalismo na teoria sociológica clássica 

5 14 – 19 de dezembro 
 Contribuições dos estudos sociojurídicos – 

Parte 2: pluralismo jurídico e a economia globalizada 

6 
23 de dezembro a 03 de 

janeiro 
RECESSO 

7 04 a 09 de janeiro 

Propriedade:  
variações culturais e históricas de concepções sobre a 

propriedade. As condicionantes sociopolíticas o que 

significa ser proprietário(a), o que pode ser objeto de 

propriedade, quem pode ser proprietário(a) e o que pode 
ser feito da propriedade. 

8 11 a 16 de janeiro 

Corporação: Parte 1 

as raízes e condicionantes sociojurídicas da moderna 
forma da corporação e seus impactos no funcionamento 

das empresas capitalistas. As mediações políticas entre 

responsabilidade limitada, separação entre propriedade e 

gestão e governança corporativa. 

9 18 a 23 de janeiro 

Corporação: Parte 2 

o “caleidoscópio jurídico” que regula a corporação no 
capitalismo global: regulação pública, privada, lutas 

políticas e o controle dos impactos sociais e ambientais 

das empresas transnacionais. 

10 25 a 30 de janeiro 

Finança: 

Teoria jurídica da finança e as condicionantes 

sociojurídicas da financeirização. 

11 01 a 06 de fevereiro 

Globalização, economia e direito  

A relação entre mudança legal e mudança econômica. A 

arquitetura jurídica da globalização econômica 

12 08 a 13 de fevereiro 

Direito e desenvolvimento  

O direito como condicionante do desenvolvimento 
econômico: conceitos fundamentais, contribuições e 

limites. Articulações entre direito, Estado e 

desenvolvimento no Brasil contemporâneo. 
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13 15 a 20 de fevereiro CARNAVAL (13 a 17 de fevereiro) 

14 22 a 27 de fevereiro Debate de encerramento 

 


