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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes 
e qual carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não 
será estimada por sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das 
atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR: Introdução ao Direito para as Ciências Sociais 

Carga Horária Total da UC:  
● Horas a serem ministradas em ADE (de 23/11/2020 a 01/03/2021): 60h 

Professor(a) Responsável:  
Danilo Tavares da Silva  
(VESPERTINO e NOTURNO) 

Contato:  
danilo.tavares@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º 

OBJETIVOS 
 
GERAIS: Apresentar aos estudantes as estruturas elementares do sistema/campo jurídico, a fim de 
que eles entendam minimamente as categorias jurídicas básicas e seus modos de aplicação pelos 
profissionais do Direito. 
 
ESPECÍFICOS: Capacitar o corpo discente a entender: o funcionamento e dinâmica do campo jurídico; 
as especificidades da sua lógica de funcionamento e, assim, possibilitar melhor compreensão das 
relações da institucionalidade jurídica com a política, a economia e a sociedade; a gramática 
jurídica e seus uso; as formas de argumentação e decisão jurídica.  
 

EMENTA 
A abrangência e a intensidade do fenômeno normativo. A especificidade do Direito.  
A ideia de ordenamento jurídico e da supremacia constitucional. O que é uma norma válida? 
Estado e Constituição. Teoria Formalista do Estado. Constituição e Separação de Poderes. 
Constituição e federalismo no Brasil. Poder Legislativo e seus processos. Poder Executivo e 
Organização Administrativa. Poder Executivo e Serviços Públicos. Poder Judiciário. Ministério 
Público e os direitos difusos e coletivos. Tribunais de Contas. Sistema Tributário Brasileiro. 
Orçamento e política fiscal: o gasto público no Brasil. Políticas públicas, serviços públicos e sua 
estruturação jurídica.  

Conteúdo programático 
1 – Abrangência e intensidade do fenômeno normativo 
            1.1 Direito e Moral  
            1.2 Onde está o Direito em nossa vida?  
            1.3 Quão intrusivo pode ser o Direito estatal em nossa vida? 
2 – Ordenamento jurídico e supremacia constitucional  
             2.1. O ideia de validade jurídica e hierarquia das normas 
             2.2. Que tipo de regra faz parte do Direito estatal? 
             2.3. Constituição e supremacia constitucional.           
3 - Estado e Constituição 
           3.1. Teoria formalista do Estado: povo, território e soberania; 
           3.2. Separação de Poderes e Funções. Freios e contrapesos 
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4 – Federalismo na Constituição de 1988  
            4.1. Competências legislativas e materiais de União, Estados e Municípios 
            4.2. Sistemas Nacionais de Políticas Públicas 
 
5 – Poder Legislativo  
            5.1. Composição e competências do Congresso, da Câmara e do Senado 
            5.2. EC, Lei Complementar, Lei ordinária e Decreto Legislativo 
            5.3 Processo Legislativo. Comissões legislativas. Lobby.  
            
6 – Poder Executivo  
            6.1. Princípios da Administração Pública e competência administrativa 
            6.2. Organização Administrativa 
            6.3  Serviços Públicos 
 
7 – Poder Judiciário e Ministério Público 
            7.1. Princípios do funcionamento do Judiciário e visão geral do processo 
            7.2. Estrutura do Judiciário Brasileiro 
            7.3. Ministério Público e sua especificidade no Direito Brasileiro. Direitos Difusos e Coletivos 
 
8 – Tópicos Especiais (quantidade de aulas relativa a cada qual a definir com o corpo discente) 
            8.1. Sistema Tributário 
            8.2. Política Fiscal e o Gasto Público 
            8.3. Ciclo de Políticas Públicas e o Direito 
            8.4. Direito e Macroeconomia: política monetária, fiscal e cambial 
            8.5. Regulação da Economia 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  
● Atividades Síncronas às segundas-feiras (VESPERTINO e NOTURNO) no Google Meet 

 
● Atividades Assíncronas: leitura dos textos;  audiência de filmes; elaboração de resumos e trabalhos 

de reação 

 

AVALIAÇÃO:  
Conceito final da unidade curricular será “cumprido/não cumprido”, obtido por meio da entrega 
pontual das atividades a serem programadas com a devida antecedência. Haverá uma ou duas 
atividades de avaliação de maior complexidade (prova ou trabalho). 
 
Nenhuma das atividades de avaliação será realizada de modo síncrono. Todas elas serão realizadas 
em prazo compatível com a complexidade da tarefa.  
 

BIBLIOGRAFIA 
 
O curso pretende apresentar aos alunos e alunas a bibliografia tradicional utilizada nas faculdades 
de Direito e que constituem a literatura principal de formação dos profissionais das carreiras 
jurídicas.  Os livros aqui indicados estão no acervo do Minha Biblioteca.  
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Além dos livros indicados abaixo, outros textos de bibliografia complementar e filmes serão 
disponibilizados ao longo do semestre. 
 
Barroso, L. R. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. Editora Saraiva, 2019. 

 

Moraes, A. Direito Constitucional, 35ª edição. Grupo GEN, 2019. 
 
Wolfgang, S. I. Curso de direito constitucional. Editora Saraiva, 2018. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem 
(Curso) 

Titulação Regime de 
Trabalho 

Carga Horária 

Danilo Tavares Direito Doutor DE 40 horas 

 
 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS (ADE), organização semanal 
De 18 de novembro de 2020 a 02 de março de 2021 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

23/11 
a 

01/03 
 
 

As aulas compreenderão atividades síncronas de duração entre 2h 
e 2h30m e atividades assíncronas (leituras de textos, filmes, 
elaboração de trabalhos) de duração entre  2h e 2h30m. 
 
Uma atividade especial de avaliação está programada para os dias 
11 ou 25/01 (a confirmar) 

 

 
 
 

Total 
5h 

Total de horas em ADE 60h 

                                             23/12/2020 a 03/01/2021 - Recesso  
10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde 

 


