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OBJETIVOS 

 Propiciar ao estudante o conhecimento dos direitos fundamentais – origem e 
reconhecimento nas Constituições, ressaltando os direitos individuais, coletivos, sociais, 
políticos e nacionalidade. Apresentação de casos concretos relacionados com tais direitos 
para que o acadêmico manifeste sua opinião. 

 Compreender a ordem econômica e financeira, bem como a ordem social. Abordagem 
crítica sobre a realidade social e a ordem social prevista na Constituição brasileira. 
Oportunidade em que os estudantes apresentarão em Seminário casos concretos sobre 
direitos sociais. 

 Identificar e compreender o alcance dos instrumentos – remédios ou garantias 
constitucionais – colocados à serviço do cidadão para assegurar o exercício dos direitos 
fundamentais. Inclusive elaboração de petição inicial de Mandado de Segurança. 

 Conhecer a defesa constitucional do Estado e das instituições democráticas. Abordagem 
sobre uma legalidade extraordinária ou excepcional – Estado de Defesa e Estado de Sítio, 
com apresentação de pesquisa por parte dos estudantes. 

 Proporcionar através da pesquisa jurídica, tanto doutrinaria quanto jurisprudencial, da 
leitura e absorção do conhecimento dogmático jurídico, uma visão critica acerca desta 
disciplina, ressaltando a sua importância para o universo jurídico. 

 
 

METODOLOGIA 

 Aulas expositivas participativas - métodos dedutivos e indutivos 

 Pesquisas orientadas pelo professor 

 Apresentação de Seminário pelos estudantes 

 Debates em sala de aula, inclusive, podendo utilizar fitas de vídeo e/ou textos publicados 
em revistas especializadas ou qualquer outro periódico. 

 Análise de processos ou peças processuais relacionados (as) com os remédios 
constitucionais. 

 Resolução de casos – aplicação de conhecimento – teoria e prática. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PARTE I – ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA 

7. Sistemas econômicos. Posicionamento econômico do Estado. Estado neoliberal mínimo. 

Estado interventor. Estado social. Estado desenvolvimentista. Direito constitucional econômico e 

ordem econômica. Primeiras constituições a incorporarem normas econômicas. 

8. Princípios da ordem econômica na Constituição de 1988. Fundamentos. Objetivos. Capital 

estrangeiro. Atuação estatal no domínio econômico. Serviço Público. 



 

9. Direito de propriedade. Conceito. Classificações. Condicionamento. Limitações. Da política 

urbana e da propriedade urbana. Da propriedade rural, reforma agrária e política agrícola. 

RREECCUURRSSOOSS  DDIIDDÁÁTTIICCOOSS  

Retroprojetor, data show, transparências, quadro branco, leitura de texto da Constituição e da 

legislação pertinente, leitura e comentário sobre jurisprudência relacionada com a disciplina, 

piloto e apagador. 

AVALIAÇÕES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve 
ser mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do aluno, 
à pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão 
dos conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão 
aplicadas as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos 
normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada aluno, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica.  
As avaliações obedecerão a critérios previamente definidos e amplamente divulgados pelo 
professor, realizando-se em cada unidade as seguintes avaliações: 

 Primeira unidade: a) avaliação individual processual contendo questões abertas e 
fechadas, valendo: 7,0 (sete) pontos, mais 3,0 (três)  pontos  referentes a elaboração 
de pareceres na análise de casos práticos, e a pesquisas constantes do cronograma 
de atividades apresentado juntamente com este programa no primeiro dia de aula, 
totalizando 10 (dez) pontos. 

 Segunda unidade: a) avaliação individual processual contendo questões abertas e 
fechadas, valendo: 7,0 (seis) pontos, mais, 1,0 (um) ponto referente a elaboração de 
peça processual (mandado de segurança), e por fim 2,0 (dois) pontos referente à 
apresentação do Seminário em equipe formada pelos estudantes sobre a Ordem 
Social, totalizando 10 pontos.  
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