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1. EMENTA 
 

Teoria geral do Direito de Família. Entidades familiares. União estável e casamento. Dissolução do 
casamento. Relações de parentesco. Alimentos. 

 
2. OBJETIVOS 
 

GERAIS 
Propiciar o estudo sistemático da regulamentação jurídica do instinto de reprodução e suas 
manifestações agregadoras. 
 
ESPECÍFICOS 
Estudar os aspectos jurídicos das diversas formas de criação da entidade familiar. Apreciar as relações 
jurídicas pessoais e patrimoniais suscitadas pelo casamento e pela união estável: seu estabelecimento 
e sua extinção. Analisar as relações de parentesco e suas implicações, particularmente na perspectiva 
do dever de sustento. 

 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Introdução 
 a) Conceito de Família 
 b) Características Gerais e Tendências do Direito de Família 
 c) Relações Jurídicas de Direito de Família 
 d) Entidades Familiares 
 
2. Direito Matrimonial - Casamento 
 a) Existência e Validade do Casamento 
 b) Capacidade Nupcial 
 c) Impedimentos Matrimoniais 
 d) Causas Suspensivas do Casamento 
 
3. Celebração do Casamento 
 a) Habilitação Matrimonial 
 b) Oposição de Impedimentos 
 c) Formas de Celebração do Casamento 
 
4. Provas do Casamento 
 
5. Invalidade do Casamento 
 a) Nulidade do Casamento 
 b) Anulabilidade do Casamento 
 
6. Eficácia do Casamento 
 a) Considerações Gerais 
 b) Direitos e Deveres dos Cônjuges 
 
7. Regime de Bens 
 a) Introdução 
 b) Regime da Comunhão Universal 
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 c) Regime da Comunhão Parcial 
 d) Regime de Participação Final nos Aquestos 
 e) Regime da Separação Total 
 
8. União Estável 
 a) Requisitos e Características 
 b) Direitos e Deveres 
 
9. Separação Judicial e Divórcio 
 a) Introdução 
 b) Separação e Divórcio após a Emenda Constitucional 66 
 c) Proteção à Pessoa dos Filhos 
 
10. Relações de Parentesco 
 a) Filiação Consanguínea 
 b) Filiação Resultante de Casamento 
 c) Filiação Independente de Casamento – Reconhecimento 
 d) Adoção 
 
11. Alimentos 
 
4. METODOLOGIA 
 

O conteúdo programático será ministrado mediante aulas teórico-expositivas, com utilização de recursos 
audiovisuais, comparação doutrinária e interpretativa, leituras complementares, estudo dirigido e análise 
de decisões. A atuação do corpo discente ocorrerá por intermédio de atividades individuais e em grupo, 
pesquisas legais, avaliações e seminários, além da participação em sala de aula. 

 
5. AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
O acadêmico será submetido a pelo menos duas avaliações semestrais, com atribuição de nota de zero 
a dez cada, além da possibilidade de parte da nota ser composta pela realização de outras 
atividades/avaliações. 
 
A nota final será obtida pela média aritmética de todos os resultados obtidos pelo aluno, incluindo, se o 
caso, a atividade extra de recuperação, de caráter facultativo, a saber: 

MÉDIA FINAL = (avaliação 1 + avaliação 2)/2 ou 
MÉDIA FINAL = (avaliação 1 + atividade extra de recuperação facultativa + avaliação 2)/3. 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação do processo de aprendizagem se dará mediante a realização de provas dissertativas, testes 
objetivos, avaliações orais e/ou trabalhos individuais e em grupo, a critério do docente, a partir de 
dinâmicas e pesquisas legais, jurisprudenciais e doutrinárias, abrangendo também a verificação do 
desempenho e participação do acadêmico em sala de aula e nas atividades propostas, valorizando-se 
uma postura ativa, crítica e reflexiva. 
 
ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO 
No que se refere às estratégias de recuperação, após a primeira avaliação do período e ciente da nota 
obtida, poderá o acadêmico que obteve nota igual ou inferior a 6,0 (seis), facultativamente, buscar o 
aprofundamento e revisão da matéria ministrada, apresentando e participando de atividade extra, que 
servirá de apoio e recuperação do conteúdo programático eventualmente deficitário. 
 
A atividade extra e a data de entrega serão apresentadas pelo docente, podendo tratar-se de pesquisa, 
participação em audiências, seminários, avaliação (escrita, objetiva ou oral) e/ou elaboração de trabalhos 
acadêmicos. 
 
A não realização da atividade de recuperação não trará prejuízos aos demais alunos, pois não haverá 
interferência no processo de avaliação de aprendizagem regular. 

 
A realização da atividade extra pelo aluno que não obteve avaliação positiva na primeira avaliação 
servirá, em sendo o caso de efetivo aproveitamento, de conceito de no máximo até 10,0 (dez), a ser 
acrescido no cálculo da média semestral. 
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7. INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÃO 
 

O conteúdo programático será desenvolvido em sala de aula, com o auxílio de recursos audiovisuais de 
multimídia, nos laboratórios de informática, na biblioteca do curso. 

 
Disponível também o site https://denisprferraz.wordpress.com, com o planejamento de desenvolvimento 
do conteúdo programático. 
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