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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

ESCOLA DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
CURSO DE DIREITO 

    
PLANO DE ENSINO 

 
UNIDADE CURSO DE DIREITO 
DISCIPLINA DIREITO CIVIL I   /   TURMA C05 
PROFESSOR  Hélio Capel Galhardo Filho - Facebook - Helio Capel 

Contatos - heliocapel@hotmail.com / Fone/WhatsApp: 9 9994-3602 
DEPARTAMENTO CÓDIGO CRÉDITOS                       
CIÊNCIAS JURÍDICAS JUR 3101       4 
EMENTA  
 
Evolução histórica do Direito Civil Brasileiro. Teoria geral do Direito Civil. Das pessoas naturais 
e jurídicas. Domicílio. Dos bens. Dos fatos jurídicos, atos e negócios jurídicos. Dos defeitos, do 
dolo, da coação, da simulação, da fraude dos negócios jurídicos. Das modalidades dos 
negócios jurídicos. Das nulidades. Dos atos lícitos e dos ilícitos. Da prescrição. Da prova.  
OBJETIVOS  
Objetivos Gerais 
- Conceituar o Direito Civil e fazer uma avaliação histórica, estudando os três elementos do 
direito subjetivo: as pessoas, os bens, e os fatos jurídicos e tratando do instituto da prescrição. 
Objetivos Específicos 
- Analisar e compreender a origem do Direito Civil;  
- Analisar os diversos meios de integração e aplicação da norma;  
- Analisar e compreender a classificação e conceitos relativos à pessoa natural; 
- Compreender a importância dos institutos relacionados à pessoa natura e sua aplicação 
prática;  
- Analisar os dispositivos relativos à capacidade da pessoa natural; 
- Compreender sua aplicação no ordenamento jurídico pátrio; 
- Compreender a necessidade de aplicação dos institutos jurídicos acerca do domicílio, bem 
como suas espécies e necessidade frente ao ordenamento jurídico. 
METODOLOGIA 
 
A formação do conhecimento levará em conta a criatividade e criticidade, como construção 
conjunta. 
As aulas se darão, a princípio, exclusivamente de forma remota devido à Pandemia, pelo 
sistema letivo da Plataforma Microsoft Teams Class. 
Para complementação das horas/aula para integralização da carga horária da disciplina, além 
das Atividades Externas da Disciplina, realizadas exclusivamente pelo aluno, haverão atividades 
acompanhadas pelo professor (aulas extras, Lives do Projeto Ciência em Casa ou outras), que 
serão agendadas oportunamente. 
Indicação prévia dos conteúdos a serem discutidos. 
A partir dos resultados das provas, efetuar a revisão dos itens onde aparece maior deficiência. 
Apresentação de vídeos, áudio ou impressos, com debates sobre o tema. 
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Estudo e debate na atividade interdisciplinar semestral. 
Ligação da matéria com outras disciplinas, buscando trabalhar a interdisciplinaridade, visando o 
preparo do aluno para o exercício da cidadania e sua qualificação profissional, capacitando para 
a produção de conhecimentos nesta área específica do direito.  Eventualmente, uso de recursos 
audiovisuais para a apresentação de matéria específica.  
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E OUTRAS ORIENTAÇÕES 
 
Processo permanente de avaliação com base em provas escritas ou não, na participação do 
graduando nos trabalhos, debates e intervenções em sala, além da frequência e assiduidade do 
aluno poderão ser considerados.  
 
A.I. – Avaliação Interdisciplinar – consiste em avaliação institucional dirigida a todos os alunos 
de graduação dos diversos cursos da Puc Goiás. Essa prova é de suma importância para 
levantamento de dados e resultados reais acerca da produção do conhecimento, com vistas a 
aferir a qualidade do processo ensino/aprendizagem com base nas habilidades e competências 
esperadas para cada fase de cada um dos cursos. Ela vale 01 (um) ponto na média de maior 
peso (N2) e será realizada no dia 05 de novembro. Sua participação é imprescindível. 
 
EI – Estudos Interdisciplinares: O Estudo Interdisciplinar é atividade que será desenvolvida com 
base na Jornada de Estudos Interdisciplinares, cujo tema central neste semestre é 
“Fraternidade e vida: dom e compromisso”. Serão três eventos no Semestre e suas datas ainda 
serão confirmadas em setembro, outubro e novembro. Nesta Turma as atividades que pontuam 
em E.I. poderão ser vinculadas à Atividade Externa da Disciplina (AED), amarrando o conteúdo 
da ementa desta Disciplina com outras matérias, temas e atividades jurídicas. A pontuação do 
EI comporá a nota da 2ª N2, valendo até 20% do total da nota. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE 
CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO, RELATÓRIOS OU OUTROS. 
 
Avaliações Regulares: realização de quatro avaliações, TODAS REALIZADAS EM AMBIENTE 
VIUTUAL, sendo duas avaliações para N1 e duas para N2, podendo ser objetivas ou subjetivas. 
As provas têm data certa, conforme lançado neste Plano de Ensino para todo o semestre, 
podendo eventualmente ocorrer alteração em razão de problemas supervenientes, mas sempre 
com prévia comunicação e deliberação junto com os alunos. 
Outras formas de intervenção do aluno, como a realização e apresentação de trabalhos, 
poderão compor suas notas. Não haverá possibilidade de realização de prova em data anterior 
ou posterior à definida neste Plano de Ensino (NÃO HAVERÁ SEGUNDA CHAMADA). Para 
eventuais casos de impossibilidade pessoal justificável, discricionariamente aceitos pelo 
professor ou com requerimento à Coordenação do Curso e deferido por esta, a prova em 
substituição será realizada na primeira aula subsequente e poderá ser aplicada em qualquer 
modalidade, independentemente de comunicação prévia ao aluno. 
O conteúdo a ser cobrado nas avaliações será cumulativo, sendo que em cada prova o 
conteúdo explorado se limitará ao que já fora ministrado até a última aula, a que antecede a 
data da avaliação.  
Avaliações Valor Data          Espécie 
Primeira N1 10,00 17/09        subjetiva/objetiva 
Segunda N1   10,00           15/10        objetiva/subjetiva 
Primeira N2 09,00 16/11        objetiva/subjetiva 
Segunda N2 09,00 03/12        objetiva/subjetiva 
Cálculos de médias 
Média de N1 = Primeira N1 + Segunda N1 ÷ 2 
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Média de N2 = Primeira N2 + Segunda N2 ÷ 2 + AI 
Média Final = (Méd. N1 x 0,4) + [(Méd. N2 + AI) x 0,6] 
 
OUTROS COMPROMISSOS E PROCEDIMENTOS: 
O aluno tem compromisso de estar logado e participando efetivamente em ambiente virtual de 
sala de aula, do início ao fim do horário da aula, podendo a frequência ser aferida através de 
relatório extraído do próprio sistema ou através de chamada on line no final ou em qualquer 
momento da aula. No caso de realização de duas chamadas durante a aula, o aluno terá 
presença naquela em que estiver efetivamente presente e responder à chamada. 
Qualquer situação de exceção deverá ser comunicada previamente.  
O abono de faltas somente será efetuado através de requerimento junto à Coordenação do 
curso e deferido por esta, mediante a determinação e entrega de trabalhos com conteúdo 
relacionado com a matéria. No caso de inclusão ou matrícula atrasada, poderá ocorrer a 
compensação das aulas até a data da matrícula, com comprovação da data desta, mediante a 
apresentação de trabalhos referentes à matéria ministrada no período. 
A falta por motivo de participação em atividade curricular somente será abonada em caso de 
justificação prévia do fato, comprovação mediante declaração da instituição e realização de 
trabalho sobre a matéria dada na respectiva data. 
 

ATIVIDADE EXTERNA DA DISCIPLINA (AED) – Para compor o total de 08 frequências 
relativas à AED o aluno deverá realizar/cumprir pelo menos uma das atividades abaixo, a sua 
escolha, o que se registrará na forma de apresentação de certificado de participação.  

Todos os eventos serão realizados de forma remota, com recursos on line. 

1. Debates da Jornada de Estudos Interdisciplinares, que serão agendados posteriormente. 
 

2. PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  - neste semestre 
teremos várias palestras, como:  
 

 ENCARCERAMENTO MASSIVO E A SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA NO CONTEXTO 
DO BRASIL – dia 20/10 – 19h 

 ANÁLISE DO GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM DIREITOS FUNDAMENTAIS E 
SOCIOAMBIENTAIS SOBRE CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE SAÚDE NO CONTEXTO 
DA PANDEMIA DO COVID-19 – dia 21/10 – 14h 

 ANÁLISE DO GRUPO DE PESQUISA ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS DO DIREITO 
SOBRE OS DIREITOS SOCIAIS E REFORMA PREVIDENCIÁRIA – dia 21/10 – 15h 

 PROTEÇÃO DE DADOS NO BRASIL E NA EUROPA – dia 21/10 – 19h 
 ANÁLISE DOS GRUPOS DE PESQUISA DO DIREITO SOBRE A CRISE DE 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL – dia 22/10 – 17h 
 A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NO BRASIL.- dia 22/10 – 19h 
 OS IMPACTOS DO COVID 19 NA AVIAÇÃO – dia 23/10 – 19h 
 A CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA EMPÍRICA NO DIREITO – dia 22/10 – 9:30h 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE 

Propiciar ao aluno a participação em cursos ou eventos que abordarão temas vinculados com a 
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ementa da Disciplina. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

O aluno deverá participar de um dos eventos em ambiente virtual acima e, se exigido pelo 
professor, relatar sua experiência evidenciando os pontos chave de cada temática.  

CRONOGRAMA 

A AED, através de uma das atividades acima à escolha do aluno, poderá ser entregue até 
a data da 2ª N2. 

FORMA DE REGISTRO 

A realização das atividades propostas são de suma importância para a formação do aluno 
considerando as habilidades e competências esperadas, razão pela qual sua realização poderá 
ser registrada através de relatórios manuscritos, se exigido pelo Professor em sala, ou através 
do competente certificado de participação. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As atividades de AED serão pontuadas em sua totalidade com 8 frequências, a ser lançadas em 
pauta até o final do semestre letivo e, ainda, comporá a nota relativa aos Estudos 
Interdisciplinares, podendo alcançar até 20% da 2ª nota de N2. 

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 

Não há bibliografia de consulta para a realização das atividades propostas. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Não há bibliografia complementar para a realização das atividades propostas. 

 
 Material de apoio – Material de apoio, complementar e informativo, inclusos este Plano de 

Ensino com o Programa da Disciplina e Bibliografia indicada, o Calendário e outros materiais de 
interesse serão disponibilizados também no Site Docente deste Professor, em 
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/home/disciplina.asp?key=17525&id=11529 

 . 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1 – INTRODUÇÃO 
1.1 - Lei de Introdução ao Código Civil 
1.2 - Conceito de Direito Civil 
1.3 – Origem Histórica do Direito Civil 
1.4 – Evolução do Código Civil Brasileiro 
1.5 - Código de 1916 
1.6 – Estrutura do Código Civil Atual 
2 - PESSOAS 
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2.1 - Conceito de Pessoa 
2.2 - Pessoa Natural 
2.2.1 – Conceito 
2.2.2 – Personalidade 
2.2.3 – Capacidade 
2.2.4 – Direito de Personalidade 
2.2.5 – Nome 
2.2.6 – Estado 
2.2.7 – Domicílio 
2.2.8 – Ausência 
2.3 – Pessoa Jurídica 
2.3.1 – Conceito 
2.3.2 – Classificação 
2.3.3 – Associação 
2.3.4 – Fundação 
2.4 – Domicílio 
2.5 – Registro Público 
3 – BENS 
3.1 - Conceito 
3.2 - As Diferentes Classes dos Bens 
3.2.1 – Considerados em Si Mesmos 
3.2.2 – Reciprocamente Considerados 
3.2.3 – Públicos 
4 - FATOS JURÍDICOS 
4.1 - Conceito 
4.2 - Classificação 
4.3 – Negócio Jurídico 
4.3.1 – Conceito 
4.3.2 – Classificação 
4.3.3 – Representação 
4.3.4 – Modalidades 
4.3.5 – Invalidade 
4.3.6 – Defeitos 
4.3.7 – Forma e Prova 
4.4 – Atos Jurídicos Lícitos 
4.5 – Atos Ilícitos 
5 – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 
5.1 - Prescrição 
5.2 - Decadência 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
1 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 31. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. v.1. 
2 GONÇALVES, Carlos Roberto; LENZA, Pedro (Coord.).Direito civil esquematizado: parte 
geral. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2013.  
3 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: parte geral e 
LINDB. 12. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2014. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
1 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito civil. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v.1 
2 FIÚZA, César. Direito civil: curso completo. 17. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2014. 
3 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo. Novo curso de direito civil. São Paulo: 
Saraiva, 2014. v. 1. 
4 TARTUCE, Flavio. Manual de direito civil. 4. ed. São Paulo: Método, 2014. 
5 VENOSA, Silvio de Salvo. Código civil interpretado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
 
 

PLANEJAMENTO DE AULAS 

17/ago 

Aula remota pela plataforma Teams. 
 
APRESENTAÇÃO do Curso, da Disciplina e do Professor. Entrega virtual e 
leitura do Plano de Ensino: objetivos, método de trabalho, avaliações, conteúdo 
programático e bibliografia. Agendamento das provas e atividades para o 
semestre. 
 
Antecedentes. 

20/ago 1.1 - Lei de Introdução ao Código Civil 
24/ago 1.1 - Lei de Introdução ao Código Civil 

27/ago 
1.2 - Conceito de Direito Civil 
1.3 – Origem Histórica do Direito Civil 
1.4 – Evolução do Código Civil Brasileiro 

31/ago 1.5 - Código de 1916 
03/set 1.6 – Estrutura do Código Civil Atual 

10/set 

2 - PESSOAS 
2.1 - Conceito de Pessoa 
2.2 - Pessoa Natural 
2.2.1 – Conceito 
2.2.2 – Personalidade 

14/set 2.2.3 – Capacidade 
17/set Primeira Avaliação de N1 

21/set 
Correção das Provas 
2.2.4 – Direito de Personalidade  
2.2.5 – Nome 

24/set 2.2.6 – Estado 
28/set 2.2.7 – Domicílio 
01/out 2.2.8 – Ausência 

05/out 
2.3 – Pessoa Jurídica 
2.3.1 – Conceito 
2.3.2 – Classificação 

08/out 
2.3.3 – Associação 
2.3.4 – Fundação 

15/out Segunda Avaliação de N1 

19/out 
Correção da Prova 
2.4 – Domicílio da Pessoa Jurídica 
2.5 – Registro Público 

22/out VI Congresso de Ciência e Tecnologia da PUC Goiás  20 a 23/10 
26/out 3 – BENS 
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3.1 - Conceito 
3.2 - As Diferentes Classes dos Bens  

29/out 
Bens considerados em si mesmos 
3.2.2 – Reciprocamente Considerados 

05/nov Avaliação Interdisciplinar 
09/nov 3.2.2 – Reciprocamente Considerados 
12/nov 3.2.3 – Públicos 
16/nov Primeira Avaliação de N2 

19/nov 

4 - FATOS JURÍDICOS 
4.1 - Conceito 
4.2 – Classificação 
4.3 – Negócio Jurídico 
4.3.1 – Conceito 
4.3.2 – Classificação 
4.3.3 – Representação 
4.3.4 – Modalidades 

23/nov 

4.3.5 – Invalidade 
4.3.6 – Defeitos 
4.3.7 – Forma e Prova 
4.4 – Atos Jurídicos Lícitos 
4.5 – Atos Ilícitos 

26/nov 
5 – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 
5.1 - Prescrição 

30/nov 5.2 - Decadência 
03/dez Segunda Avaliação de N2 
07/dez Correção e entrega das provas. 
10/dez Entrega de resultados. 
14/dez Entrega de pautas 
 
 


