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            8º Termo (NOTURNO) 

Categorial da UC: Fixa – Formação Profissional 

Dia da semana e horário: Uma aula semanal para cada turma, conforme quadro de horários a ser 
apresentado pela Coordenação do curso de Ciências Atuarias 

Atividades Síncronas: Atividade inicial na primeira semana do segundo semestre de 2020; a partir 

daí, serão ratificadas ou modificadas as demais atividades propostas (ver detalhamento semanal de 
aulas). 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A unidade curricular será ministrada em modo EaD em ambiente virtual: Moodle, Google Classroom e 
Google Meet. 

 

Atividades: aulas gravadas disponibilizadas no ambiente virtual (26 Horas); resolução de listas de 

atividades, o que envolve o estudo de textos e/ou vídeos indicados pelo professor (28 horas), todos 

eles disponíveis no formato online; encontros virtuais para discussão dos conteúdos e exercícios das 
atividades propostas (6 horas), a totalizar 60 horas-aula semestrais. 

 

Sempre com o prazo de uma semana de antecedência será disponibilizado, via Moodle, material extra 

(vídeos e artigos científicos para discussão) com conteúdo relevante e complementar para assimilação 
dos conceitos discutidos. 

 

Tomando como base as aulas gravadas, bem os textos e vídeos disponibilizados pelo docente, haverá 

avaliações semanais contínuas, as quais terão dupla função:  
 

1) As atividades avaliativas serão semanalmente atualizadas no sistema Moodle. Permitirão aferir 

a aprendizagem dos discentes, verificando-se o somatório de pontos que estes atingirão. Desta 

forma, em havendo a avaliação do percentual mínimo de 60% de acertos por parte do aluno, terá 

este cumprido para com uma das exigências de sua aprovação; 
 

2) Tais atividades propostas no Moodle, por terem prazo de uma semana para que sejam 

realizadas do início ao fim (ou seja, o sistema não aceitará respostas após o horário e dia de término 

preestabelecidos pelo professor), guiarão o docente quanto à frequência dos alunos nas atividades 
virtuais, de maneira a permitir o controle de sua frequência. 
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O aluno será avaliado do seguinte modo: 

a) Assiduidade semanal nos acessos ao ambiente de aprendizagem da disciplina, qual descrito no 

tópico anterior; 

b) Respeito aos prazos para entrega de trabalhos, os quais serão estabelecidos no Moodle; 
c) Conteúdo dos exercícios requeridos, com as devidas correções e apontamentos feitos pelo 

professor, que devem refletir tudo o que é proposto pelo docente.  

 

O conceito final da unidade curricular será apenas o de “cumprido” ou “não cumprido”.  
 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABREU, Célia Barbosa; Tibúrcio, Dalton Robert. Oferta obrigatória de planos de saúde individuais e 

familiares: livre iniciativa e direito fundamental à boa regulação. Revista de Investigações 

Constitucionais, v. 5, n. 2, Curitiba, ago 2018. Disponível em: 

https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/54197/35893  
ARAÚJO, Anderson Silva. A reforma da previdência da Emenda Constitucional 103/2019 e a 

exigência de uma idade mínima para aposentadoria. Rio de Janeiro: Faculdade de Direito da 

UFRJ, 2019. Disponível em: https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/11147/1/ASAraujo.pdf  

AZEVEDO, Gustavo Henrique W. de. Seguros, matemática atuarial e financeira: uma abordagem 
introdutória. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2018 (formato Ebook). 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. 5. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2019 

(formato Ebook). 

FERNANDES, Reynaldo et al. Reforma da Previdência: sustentabilidade e justiça atuarial. Estudos 
Econômicos, v. 49, n. 3, São Paulo, jul./set. 2019. Disponível em:  
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612019000300423&tlng=pt 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil: direito das obrigações, parte especial: contratos. 17. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2020. 

MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do 

trabalho. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2018 (formato Ebook). 

MUÇOUÇAH, Renato de Almeida Oliveira. A terceirização debatida no parlamento brasileiro ante a 
experiência jurídica nacional e estrangeira: o Estado e a tutela do trabalho durante crises econômicas. 

Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, PR, Brasil, v. 62, n. 2, p. 149-174, mai./ago. 

2017. Disponível em: http://revistas.ufpr.br/direito/article/view/51316.  

OLIVEIRA, Suelen Carlos de; MACHADO, Cristiani Vieira; ALARCÓN HEIN, Aléx. Reformas da 

Previdência Social no Chile: lições para o Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.35, 
n.5, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2019000600301&lang=pt  

PORTO, Antônio Maristrello. Curso de análise econômica do direito. Rio de Janeiro: Atlas, 2020 

(formato Ebook). 
RESENDE, Ricardo. Direito do trabalho. 8. ed. Rio de Janeiro: Método, 2020 (formato Ebook). 

SCAFF, Fernando Campos. Direito à saúde no âmbito privado: contratos de adesão, planos de 

saúde e seguro-saúde. São Paulo: Saraiva, 2010 (formato Ebook). 

WEIGAND NETO, Rodolfo. Reforma trabalhista: impacto no cotidiano das empresas. São Paulo: 
Trevisan Editora, 2018 (formato Ebook). 

 

 

Cronograma de aulas semanais 
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Semana Conteúdo programático 

1 18 - 22 de novembro 1) Apresentação da disciplina aos alunos: discussão das 
expectativas destes em relação à disciplina. Negociar e 

desde logo estabelecer, com os presentes, prazos para 

cumprimentos das atividades propostas, as quais 

basicamente serão: a) vídeos-aulas gravadas pelo 
docente, as quais poderão ser acessadas remotamente; 

b) indicação de textos, tanto aqueles existentes em 

formato Ebook na biblioteca da UNIFESP quanto vídeos e 

outros textos disponibilizados na rede mundial de 
computadores, que serão previamente selecionados pelo 

professor; c) divulgar as datas em que haverá 

atividade síncrona com os alunos, a qual – ao menos 

em princípio – se dará quinzenalmente. OBS: as atividades 
síncronas serão gravadas e se destinam a tirar dúvidas dos 

alunos quanto a quaisquer das atividades propostas; d) 

estabelecer, em conjunto, a criação de comunidades 

de e-mail ou Whatsapp destinadas a garantir maior 

contato entre professor e alunos e, por fim, e) 
estabelecer as formas e pesos das atividades 

propostas (dentre as quais se inclui uma avaliação final 

do curso, em atividade síncrona; 

2) A primeira das atividades com os alunos será 
síncrona, via Google Classroom, cujo endereço virtual 

será disponibilizado com antecedência para o e-mail de 

todos os alunos (conforme pasta verde). 

 

2 23 - 29 de novembro 1) Direito Atuarial: conceito. Interfaces entre a legislação 

brasileira e a atuação do Bacharel em Ciências Atuariais; 
2) O conceito de Law and Economics (Análise Econômica 

do Direito): aplicabilidade no Direito Atuarial. 

 

3 30 de novembro – 06 

de dezembro 

1) Teoria do risco jurídico: diferença entre a conceituação 

deste e sua distinção para com o risco econômico; 

 

2) Eficácia e eficiência no direito: diferenças. 
 

4 07 – 13 de dezembro 1) A legislação trabalhista sob a ótica da Análise 
Econômica do Direito (AED): (im)possibilidade? 

2) O contrato de trabalho como elemento ínsito ao 

planejamento atuarial para empregadores e 

tomadores de serviço; 
 

5 14 – 22 de dezembro 1) Compliance trabalhista; 
2) Assédio moral, sexual e riscos para a empresa: a 

tutela do ambiente do trabalho; 

3) Reforma trabalhista: avanço ou retrocesso? 

 

 
SUGESTÃO de data e horário para encontro em atividade 

síncrona.  

 

7 04 – 10 de janeiro 1) Previdência social: princípio constitucional do equilíbrio 

financeiro e atuarial; 
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2) Análise da Reforma da Previdência de 2019: tópicos 

atuariais específicos; 

3) Direito Previdenciário: análise sob o prisma da AED. 

 

8 11 – 17 de janeiro 1) Responsabilidade civil subjetiva objetiva, ilimitada 

ou nula; 
2) Tipologia de danos: material, moral, estético e 

pressuposto; 

3) Análise do comportamento da vítima e extensão do 

dever de indenizar; 
4) Princípio da precaução; 

5) A responsabilidade civil sob o olhar da AED. 

 

9 18 – 24 de janeiro 1) Contratos de seguro: aspectos econômicos de sua 

regulação; 

2) Seguro de saúde: padronização e aspectos atuariais; 

3) Análise econômica e jurídica dos contratos de 
seguro. 

 

10 25 – 31 de janeiro 1) Abuso do poder econômico; 

2) Prevenção e repressão ao poder econômico; 

3) Livre concorrência: conceito econômico e jurídico. 

 
 SUGESTÃO de data e horário para encontro em 

atividade síncrona 

11 01 – 07 de fevereiro 1) Notas sobre a análise econômica do direito do 

consumidor: o papel do atuário; 

2) Recuperação judicial e extrajudicial de empresas; 

3) Insolvência: combate a fraudes no mercado. 
 

12 08 – 14 de fevereiro 1) Análise econômica do direito no Brasil: surgimento 

recente da teoria; 
2) As diversas visões acerca da AED; 

3) Análise econômica do direito e o papel do atuário: 

instrumentalização técnica ou política do direito? 

 

13 18 – 21 de fevereiro ATIVIDADE FINAL DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA, com 

questões subjetivas a abranger todo o conteúdo ministrado; 

14 22 – 28 de fevereiro Divulgação dos resultados do semestre, tendo-se em vista as 

atividades semanais entregues, a avaliação final e a frequência 
aferida. 

15 01 – 02 de março Consulta aos alunos acerca da metodologia utilizada e de 
sua eficácia para a aprendizagem do conteúdo. 

 


