
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES  

PLANO DE CURSO 

DEPARTAMENTO: Direito 

DISCIPLINA: Direito e Legislação Social CÓDIGO: DIR1848 

PRÉ-REQUISITO: CARGA HORÁRIA: 60 HS 

EMENTA 

Noções de Direito Constitucional. Parte Geral do Direito Civil, Direito de Família, Direito do 
Trabalho e do Direito Previdenciário. 

1. OBJETIVOS 

Propiciar ao educando o conhecimento sobre os pontos do programa, suficientes para 
proporcionar-lhe condições para análise e solução de problemas jurídicos, ensinando-lhe a 
raciocinar juridicamente. 

2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

2.1. O Direito: reflexões acerca da palavra, o direito e moral, as teorias, os conceitos 
2.2. Divisão do Direito: os diversos ramos e especializações do direito como ciência 
2.3. Noções de Direito Constitucional: o lugar que ocupa o direito constitucional no Brasil, uma 
abordagem da constituinte 
2.4. O Direito civil: apresentação do código civil, a divisão do código civil 
2.5. Estudo detalhado da parte especial do Direito de família: casamento, separação judicial, 
divórcio, proteção aos filhos, alimento, filiação, adoção, tutela, curatela 
2.6. O Direito do Trabalho: a CLT, emoregado e empregador, o contrato individual do trabalho, 
direitos trabalhistas, proteção à maternidade, os tipos de indenizações trabalhistas: 
estabilidades ou FGTS, rescisão de contrato de trabalho, sindicatos 
2.7. O Direito Previdenciário: o sistema nacional, os segurados e dependentes, os benefícios 
previdenciários: auxílios, pensões, aposentadorias: a quem é devido e forma de pagamento 
2.8. Uma visão geral do Direito Social 

3. METODOLOGIA 

A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas dialogadas e de seminários. 
Considerando a necessidade do estudo e da leitura extra-classe, serão exigidos resumos de 
textos abordando problemas atuais relacionados ao programa da disciplina, selecionados a 
partir de recentes decisões judiciais e notícias da imprensa (Estudo de casos práticos). 

4. RECURSOS 

Quadro branco, transparências, data show, textos etc. 



5. AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA: levantamento de necessidades. 
FORMATIVA: auto-avaliação, participação, assiduidade e pontualidade. 
SOMATIVA: duas provas escritas, resumos, pesquisas e trabalhos individuais. 
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