
  

 

Curso: Ciências Econômicas | Código: ENEC60856 | Vigência: 2021/1 

 

Nome do Componente Curricular: 

Direito Aplicado aos Negócios 

 Ementa: 

 
Fornecer ao aluno visão abrangente sobre os três principais ramos jurídicos relacionados à atuação do 
administrador de empresas no cotidiano produtivo. Assim, o discente terá noção do tratamento dado 
pelo direito ao serviço prestado (direito do consumidor), à estrutura da empresa e sua respectiva 
atuação no mercado (direito empresarial) e aos tributos incidentes sobre o exercício da atividade 
econômica (direito tributário). 
 
Objetivo: 
 
A disciplina permitirá ao aluno obter condições para o desenvolvimento de habilidades específicas para 
a gestão jurídica, essencial nas tomadas de decisões, de pequenas empresas a grandes corporações. 
 
 
Metodologia/Diretivas: 
 
As aulas serão expositivas, com a utilização de material de apoio. Os alunos serão instados a apresentar 
seminários e apresentação de trabalhos. Os recursos a serem utilizados durante as aulas serão o 
Datashow e o quadro. 
 
Avaliação: 
 
Provas individuais, seminários e trabalhos em grupo, ficando a escolha ao critério do professor. 
Considerando que os surdos têm direito à avaliação diferenciada, conforme legislação federal em 
vigor, sempre que houver alunos com esta característica em sala, será necessário adequar o 
procedimento. 

 
Conteúdo Programático: 
 
UNIDADAE I – Direito de Empresa 
Conceito de empresa, estabelecimento e empresário. Empresário individual. Estrutura do Direito 
Societário à luz do Código Civil/ 2002. Panorama geral de todos os tipos societários. classificação das 
sociedades. Teoria da Personalidade Jurídica. Aquisição e Efeitos. Sociedade Simples e Empresária. 
EIRELI. Aspectos gerais sobre Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência 
 
UNIDADE II - Direito do Consumidor 
Definições de consumidor no CDC. Definições de fornecedor. Diálogo entre o CDC e o Código Civil de 
2002. Desconsideração da personalidade jurídica no CDC. 
 

Carga Horária: 40 horas 
 

Aulas Semanais: 

2 Teóricas/0 Práticas 

Etapa: 3 



  

UNIDADE III - Direito Tributário 
 
Conceito de Tributo e suas espécies. Competência e capacidade tributária. 
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