
Curso: 22502 – Direito 
Disciplina 06919 – Direito Civil Aplicado A 
 

1. EMENTA 

 
Contratos em espécie. Condomínio. Incorporações. Direitos reais de garantia. 
 

2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivos Gerais: 
Aprimorar o conhecimento em temas específicos de Direito Civil. 
 
2.2 Objetivos Específicos: 
Possibilitar uma visão detalhada das principais modalidades contratuais em espécie. 
Examinar a natureza jurídica do Condomínio Edilício e a sua Constituição. 
Analisar as Incorporações Imobiliárias. 
Estudar a existência de poder jurídico sobre coisas objeto de propriedade alheia, em ordem à obtenção de garantia de 
recebimento de crédito. 
 

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Principais contratos em espécie 
a) Compra e Venda; permuta 
b) Doação 
c) Locação de bens móveis e imóveis 
d) Empréstimo: Mútuo e Comodato 
e) Prestação de Serviço 
f) Empreitada 
g) Depósito 
h) Mandato 
i) Transporte 
j) Seguro 
k) Fiança 
  
2. Condomínio 
a) Condomínio pro diviso (edilício) e pro indiviso. Características distintivas. 
b) Natureza jurídica do Condomínio 
c) Constituição do Condomínio 
d) Convenção de Condomínio 
  
3. Incorporações 
a) Incorporador 
b) Lançamento da Incorporação 
c) Deveres do Incorporador 
d) Obrigações do Incorporador para com o adquirente 
e) Patrimônio de afetação 
f) Construção do edifício 
  
4. Direitos Reais de Garantia 
a) Generalidades. Caracterização. Distinção. Constituição e extinção.  
b) Hipoteca  
c) Penhor 
d) Anticrese 
e) Alienação fiduciária 
 

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, visando a 

orientação nos estudos individuais de aprofundamento. 
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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 5,0 (cinco), 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. 

 

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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FRANCO, J. Nascimento. Condomínio. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti; atualizado por Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery. Tratado 

de Direito Privado. Tomos XII, XX, XXI, XXXVIII a XLVII. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 
RIZZARDO, Arnaldo. Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária. Rio de Janeiro: Forense. VENOSA, Sílvio 

de Salvo. Direito Civil, volumes III e V. São Paulo: Atlas. 
 

8. INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES 

 

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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