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Regulamento das Disciplinas Eletivas 

 

Faculdade de Direito 

Estrutura 2006/1 
 

 

 

O curso de Direito oferece 9 (nove) disciplinas Eletivas a partir do 9º semestre de  

graduação como forma de complementar a carga horária exigida com conteúdo de livre 
escolha. 

 

No total, cada aluno deverá cursar no mínimo 144 horas/aula das disciplinas oferecidas, 
sendo que em cada semestre (9º e 10º semestre) deverá cursar duas das opções 
oferecidas. 

 

É permitido ao aluno cursar uma disciplina a mais por semestre, para atribuição das horas 
de Atividade Complementar – Ensino. 

 

Caso o aluno queira cursar mais do que as 144 horas/aula exigidas para complementar a 
carga horária total do curso, poderá fazê-lo sem ônus adicionais, na condição de 
disponibilidade de vagas. 

 

Uma vez escolhida a disciplina eletiva o aluno passa a obedecer as mesmas regras das 
disciplinas obrigatórias quanto à frequência e ao aproveitamento. 

Em caso de reprovação, o aluno cursará em situação de dependência no semestre 
seguinte, podendo optar pela manutenção da mesma disciplina ou escolher outra de 
mesma carga horária. 

 

Ressalta-se que o oferecimento da disciplina está condicionado à inscrição de pelo menos 
6 (seis) estudantes. Caso este número mínimo não seja atingido até a data limite pré-
estabelecida para as inscrições, os alunos serão automaticamente matriculados, pela 
Faculdade, na disciplina que será efetivamente oferecida. 
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Tabela de Disciplinas Eletivas – 9º semestre 

Código da Disciplina 8EP974 

Nome da Disciplina Contabilidade Empresarial 

Vagas Disponíveis 42 

Dia da Semana quinta-feira  

Horário 9h20 às 11h00 

Ementa A contabilidade como ciência suas delimitações. Princípios contábeis. Princípios Empresarias. 

Mecanismos do sistema de informação contábil. A legislação Brasileira aplicável.  Instituições, 

agentes de mercado e a Regulamentação  Contábil. As demonstrações financeiras. Aplicações na 

área do Direito. Convergência, harmonização e a contabilidade internacional.   

Código da Disciplina 8PB978 

Nome da Disciplina Direito Ambiental 

Vagas Disponíveis 42 

Dia da Semana terça-feira 

Horário 11h10 às 12h50 

Ementa Características do direito ambiental. Sistema nacional do meio ambiente. Poder de Polícia. Regime 

de responsabilidades. Legislação Principal. 

 

Código da Disciplina 8PV972 

Nome da Disciplina Direito Agrário e Imobiliário 

Vagas Disponíveis 42 

Dia da Semana segunda-feira 

Horário 9h20 às 44h00 

Ementa Noções gerais de Direito Agrário. Princípios de Direito Agrário. Contratos de Parceria e de 

Arredondamento. Reforma Agrária. A interface entre o Direito Agrário e demais áreas do Direito. 

Código Florestal: áreas de preservação permanente e reserva legal. Unidades de Conservação. 

Noções gerais de Direito Imobiliário. 

 

Código da Disciplina 8PV973 

Nome da Disciplina Direito do Autor 

Vagas Disponíveis 42 

Dia da Semana segunda-feira 

Horário 11h10 às 12h50 
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Ementa Evolução do Direito Autoral. Direito Autoral no Brasil e no exterior. Convenções e tratados 

internacionais. Proteção da propriedade intelectual de programas de computador. Obras 

protegidas. Autoria. Registro. Direito Morais e Patrimoniais. Duração do Direito do Autor. 

Limitações ao Direito do Autor. Utilização da obra. Contratos de Direito Autoral. Creative commons. 

 

 

 
Tabela de Disciplinas Eletivas – 10 semestre 

Código da Disciplina 8EP087 

Nome da Disciplina Direito Bancário e Mercado de Capitais 

Vagas Disponíveis 42 

Dia da Semana quinta-feira  

Horário 11h10 às 12h50 

Ementa Estudar a organização institucional e modalidades contratuais e operacionais dos mercados 

financeiro e de capitais. Câmbio e operações cambiais. Serão estudados os mais importantes 

princípios da governança corporativa aplicável às companhias abertas. Será estudado o 

funcionamento do mercado secundário, bem como a responsabilidades de administradores de 

companhias abertas. O estudo é conduzido com análise de leis, normas e jurisprudência relativas 

às matérias tratadas. 

 

Código da Disciplina 8EP093 

Nome da Disciplina Direito das Novas Tecnologias 

Vagas Disponíveis 42 

Dia da Semana sexta-feira 

Horário 7h30 às 9h10                     

Ementa A denominada Sociedade de Informação constitui um modo de desenvolvimento social e 

econômico baseado na aquisição, tratamento, e disseminação de informação, com o objetivo de 

criação de conhecimento e riquezas, desempenhando um papel central na atividade econômica, 

com evidentes reflexos na qualidade de vida dos cidadãos, e em suas práticas culturais. No 

presente curso traremos à análise as complexas relações surgidas neste novo ambiente social, 

originados na revolução informática e das telecomunicações e necessitam de um tratamento 

preciso pela ciência do Direito. 
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Código da Disciplina 8PB081 

Nome da Disciplina Direito Municipal e Urbanístico 

Vagas Disponíveis 42 

Dia da Semana quarta-feira 

Horário 11h10 às 12h50                              

Ementa Oferecer ao discente uma visão geral da matéria que cuida da situação constitucional do Município 

no Estado federado brasileiro e sua influência no Urbanismo. Informar os alunos da necessidade 

do regramento da disciplina urbanística face ao Estatuto da Cidade. 

 

 

 
Código da Disciplina 8PV085 

Nome da Disciplina Técnicas de Mediação, Negociação e Arbitragem 

Vagas Disponíveis 42 

Dia da Semana segunda-feira 

Horário 10h10 às 12h00 

Ementa Sistemas extrajudiciais e resolução de conflito. Teoria do conflito. Negociação. 

Mediação. Arbitragem 

 

Código da Disciplina 8TB086 

Nome da Disciplina Direito Corporativo 

Vagas Disponíveis 42 

Dia da Semana quarta-feira 

Horário 7h30 às 9h10                   

Ementa As relações jurídicas e econômicas da empresa. Responsabilidade dos administradores. Órgãos de 

administração. Governança corporativa. Constituição e funcionamento das sociedades. 

Corporações. Normas concorrenciais e órgãos reguladores. A crise da empresa. 

 

 

 


