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1. Ementa

Estudo das atribuições constitucionais e forma dos poderes em sua tríplice função: Legislativa, Executiva
e Judiciária. As funções essenciais à administração da justiça, com enfoque prático; e ainda, com estudo
de caso de forma interdisciplinar com as disciplinas do mesmo período da matriz curricular.

2. Objetivos

2.1. Objetivos Gerais

Compreensão geral dos Poderes Constitucionais e do sistema de controle de constitucionalidade
brasileiro.

2.2. Objetivos Específicos

1) Refletir sobre a teoria de Montesquieu em face do estado do bem estar social;

2) Delimitar as atribuições constitucionais de cada poder e sua estrutura organizacional;

3) Estudar a função política e a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal.

3. Conteúdo Programático

UNIDADE I. ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

1.1 - Mecanismos de freios e contrapesos

1.2 — A teoria de Montesquieu

1.3 — Significado da separação das funções estatais no estado contemporâneo

1.4 — Racionalização e limitação do poder

UNIDADE II.PODER LEGISLATIVO

2.1 — Organização

2.2 — Atribuições

2.3 — Processo legislativo

2.4 — O Parlamento no Estado moderno

2.5 — Comissão parlamentares

2.6 — Imunidades e incompatibilidades

UNIDADE III. PODER EXECUTIVO

4.1 — Presidencialismo e Parlamentarismo

4.2 — Ministros de Estado

4.3 — Presidente da República



4.3.1 — Atribuições

4.3.2 — Poder regulamentar

4.4 — Crimes de responsabilidade do Presidente da República e das demais agentes

políticos

UNIDADE IV. PODER JUDICIÁRIO

3.1 — Organização

3.2 — Atribuições

3.3 — Estrutura do judiciário brasileiro

3.4 — A função jurisdicional so STF

3.5 — Estatuto constitucional da magistratura

3.6 — Justiça dos Estados

UNIDADE V. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

5.1 — Ministério Público

5.2 — Advogado

5.3 — Advocacia pública

UNIDADE VI. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

6.1 — Controle Difuso

6.2 — Controle Concentrado

4. Metodologia

A práxis pedagógica requer um entendimento da relação professor/aluno como balizadora da construção
do conhecimento enquanto mediação para a compreensão e transformação da realidade.

Nessa perspectiva, são parâmetros para a produção acadêmica, os aportes teóricos e metodológicos, a
criticidade, a construção e a criatividade.

Para a concretização dessa intenção serão utilizadas estratégias variadas, como: aulas expositivas
dialogadas, atividades em sala, que compreenderão trabalhos em grupos e individuais, elaboração de
idéias, estudo orientado de textos, solução de problemas, estudos de peças e casos concretos, pesquisa
bibliográfica e através da internet, debates, seminários, grupos de discussão e pesquisa, entre outras
estratégias propostas pelo docente, de comum acordo com os discentes

5. Avaliação

O ato de avaliar está presente em todos os momentos de nosso cotidiano, quando o indivíduo assume
juízos e opiniões, que julga ser corretos, para a tomada de decisões. Ao tomar essas decisões, formando
então juízos de valores, o indivíduo utiliza os aspectos pessoais somados às relações pessoais.

Na sala de aula o cotidiano escolar se relaciona com o dia-a-dia de cada um dos alunos. Avaliação,
portanto, está sempre presente. Entendendo que a avaliação é feita pela tomada de juízos, vemos que são
esses juízos que irão orientar as decisões e as relações, é que todo o conteúdo será considerado,
compreendendo que nenhuma parte do conteúdo poderá ser desprezada em qualquer avaliação, mesmo
que já tenha sido anteriormente argüido.

A avaliação efetiva se dará no curso do processo, com a cumulatividade do conteúdo ministrado no curso,
nas relações de sala de aula, na compreensão e produção de conhecimento do aluno, através do seu
desempenho no grupo e individual, resolução de questões subjetivas e objetivas, pesquisas (bibliográfica
— livros, revistas, internet, estudos de caso), arguições, trabalhos escritos, desafios, problemas,
questionamentos orais e escritos, assiduidade, pontualidade e respeito nas relações de sala de aula.

Caberá ao aluno inteirar-se das datas das provas previamente agendadas ao longo dos trabalhos em sala de
aula. O regimento interno não contempla 2.ª chamada sem abertura de processo no qual o aluno apresenta
justificativa da ausência.

É responsabilidade do estudante inteirar-se do número de faltas acumuladas ao longo do semestre. O
professor não utilizará a assiduidade como critério avaliativo pois participar das aulas é um



—direito-dever—: é facultado ao aluno ausentar-se sem qualquer tipo de justificativa a 25% das aulas,
contudo extrapolar esse limite implica reprovação.

A prova, enquanto instrumento de avaliação, quando aplicada, poderá ser utilizada nas modalidades de
provas objetivas, discursivas e mistas.
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8. Atividades Externas da Disciplina (AED)

Resenhas de livros, filmes e/ou realização de cursos à distância.

9. Cronograma

05/02 Apresentação do plano de ensino, metodologia e bibliografia.

11/02 Da Organização dos Poderes: introdução

14/02 Da Organização dos Poderes: introdução

18/02 Do Poder Legislativo

21/02 Do Poder Legislativo

25/02 Do Poder Legislativo

28/02 Do Poder Legislativo

07/03 Avaliação (1.ª N1).

11/03 Devolução e correção de avaliações e revisão de conteúdo.

14/03 Do Poder Legislativo

18/03 Do Poder Legislativo

21/03 Do Poder Executivo

25/03 Do Poder Executivo

28/03 Do Poder Executivo

01/04 Do Poder Executivo

04/04 Do Poder Judiciário

08/04 Do Poder Judiciário

11/04 Avaliação (2.ª N1).

15/04 Devolução e correção de avaliações e revisão de conteúdo.

22/04 Do Poder Judiciário

25/04 Do Poder Judiciário



29/04 Do Poder Judiciário

02/05 II Jornada da Cidadania (Atividade Acadêmica).

06/05 Do Poder Judiciário

09/05 Funções Essenciais à Justiça

13/05 Avaliação (1.ª N2)

16/05 Funções Essenciais à Justiça

20/05 Funções Essenciais à Justiça

23/05 Controle de Constitucionalidade

27/05 Controle de Constitucionalidade

30/05 Controle de Constitucionalidade

03/06 Controle de Constitucionalidade

06/06 Avaliação (2.ª N2).

10/06 Controle de Constitucionalidade

13/06 Controle de Constitucionalidade

17/06 Encerramento e divulgação dos resultados finais.

10. Material de Apoio

Revista Brasileira de Direito Constitucional (http://www.esdc.com.br/publicacoes/rbdc.htm)

TAVARES, José Antônio Giusti. O sistema político brasileiro. In: TAVARES, José Antônio Giusti;
ROJO, Raúl Enrique (Org.). Instituições políticas comparadas dos países do Mercosul. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas — FGV, 1998.
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