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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: Direito Aplicado  SIGLA: 7DAP003 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 36h TEORIA: 36h PRÁTICA: 00h 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS:   

 

EMENTA: Noções gerais de direito. Direito constitucional. Direito civil. Código 
de propriedade industrial. Lei de software. Tratamento de sigilo de dados. 
Propriedade imaterial. Propriedade intelectual. Responsabilidade civil e penal 
sobre a tutela de informação. Consolidação das Leis do Trabalho e legislação 
específica. Legislação aplicada à informática. Direito autoral. Legislação de 
Patente e Marcas. Registro de software. Registro de programas e sistemas. 
Registro de direito autoral. 

 
 

P L A NO   D E   E N S I N O  -  Semestre 2019/1 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:  
Aplicar os conhecimentos adquiridos no curso para melhor absorção, 
compreensão dos direitos de uma forma geral para aplicação no dia-adia. 

 

Objetivos Específicos: 
Familiarizar os estudantes com as mais importantes informações dos seus 
direitos. Estimular o interesse dos estudantes através da discussão e da 
pesquisa. Fazer com que os estudantes compreendam as necessidades, 
cuidados quando das relações trabalhistas, comerciais, consumeristas e 
Internacionais. Conscientizar os estudantes dos seus direitos como um todo 
para que usem futuramente. 

 
Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

2h 1. A Ciência do Direito 
1.1 uma discussão sobre o direito, o Estado de 
Direito e a sociedade contemporânea. 
1.2 concepção moderna do Direito. 
1.3 hierarquia das normas.  
1.4 Hierarquia das normas jurídicas: normas 
constitucionais e infraconstitucionais. 

Avaliação Individual 
01 

8h 2. Direito Constitucional 
2.1 A Constituição da República Federativa do 
Brasil 
2.2 direitos e garantias individuais. 

Avaliação Individual 
01 
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2.3 direitos e garantias coletivos. 

8h 3. Direito do Trabalho 
3.1 o Direito do Trabalho na Constituição. 
3.2 a Consolidação das Leis Trabalhistas. 
3.3 as leis específicas do Direito do Trabalho. 
3.4 definições: empregador, empregado, relação 
jurídica de trabalho. 
3.5 direitos e deveres do empregador: trabalho, 
admissão, demissão. 
3.6 direitos e deveres do empregado: trabalho, 
remuneração, admissão, demissão, férias, greve. 

Avaliação Individual 
02 

10h 4. Direitos Autorais 
4.1 Conceitos jurídicos: bem, propriedade, direito 
autoral, software 
4.2 normas Constitucionais sobre Direito Autoral. 
4.3 normas Infraconstitucionais: Direitos autorais. 
4.4 normas Infraconstitucionais: Propriedade 
Industrial. 
4.5 normas Infraconstitucionais: Propriedade 
Intelectual de Programa de Computador. 

Avaliação Individual 
03 

4h 5. Direito do Consumidor 
5.1 Histórico do Código de Defesa do 
Consumidor 
5.2 Conceitos 
5.3 Direitos e deveres. 
5.4 Ações. 

Avaliação Individual 
03 

4h 6. Direito Empresarial 
6.1 Conceito de empresa e empresário. 
6.2. Espécies de empresa 
6.3 Títulos de crédito 

Avaliação Individual 
04 

36h* CH Total Teórico– 36h*  
 
 

Metodologia Proposta:  
Os conteúdos programáticos serão analisados, estudados e desenvolvidos 
através de: 
a. Aulas teórica e expositivas, por meio recursos áudio-visuais (data-show) e 
quadro branco. 
b. Estudo de caso sobre cada tema. 
c. Resolução de exercícios em sala de aula. 
d. Atendimentos extra-classe pelo professor da disciplina às segundas-feiras 
das 17:00 às 18:00 horas 

 

Avaliação do Aluno: A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com 
base no desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios:  
A somatória de seis trabalhos em sala de aula (T1, T2, T3 e T4) e uma prova 
escrita (P1). 
Nota Final = (0,10 X T1) + (0,10 X T2) + (0,10 X T3) + (0,10 X T4) + (0,60 X P1) 

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 
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A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O 
acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá 
solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na 
Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: I - 
problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação 
involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios 
militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes 
em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 
entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades 
previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de 
declaração ou documento equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio 
curso, comprovada por declaração da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o 
Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente 
assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo 
empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O requerimento deverá 
explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 
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