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EMENTA DA
DISCIPLINA
A disciplina de Direito Civil IV trata do regime jurídico do Direito de Família e
do Direito das Sucessões, abordando-os sob as perspectivas de legislação,
codificada ou não. Serão apresentadas as críticas doutrinárias e soluções
jurisprudenciais no que se refere às relações jurídicas pessoais e patrimoniais
próprias dos temas em foco.
OBJETIVOS DA
DISCIPLINA
Objetivos Gerais
Demonstrar a relevância do estudo dos institutos de Direito de Família e ao
Direito das Sucessões. Relatar o encadeamento lógico do Direito Civil e seus
princípios norteadores. Examinar os principais aspectos dos institutos
atinentes ao Direito de Família e ao Direito das Sucessões. Analisar dos
temas atinentes ao Direito de Família e ao Direito das Sucessões.

Objetivos Específicos
Capacitar o aluno para: a) reconhecer e aplicar os diferentes institutos e seus
efeitos; b) compreender as diversas estruturas legais criadoras desses
institutos, ainda que não constantes do Código Civil; c) entender a mecânica
das diversas espécies de institutos afetos ao Direito de Família e Direito das
Sucessões; d) aprofundar o estudo do Direito de Família e do Direito das
Sucessões.
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Introdução ao curso e conceito de família.
Casamento. Parte geral
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Casamento. Impedimentos. Causas suspensivas.
Oposição. Celebração. Espécies. Prova
Casamento. Invalidade e ineficácia
Dissolução da sociedade conjugal. Separação judicial
e divórcio
Proteção
da
pessoa
dos
filhos,
guarda,
multiparentalidade e alienação parental
Relaçoes de parentesco. Filiação. Reconhecimento de
filhos.
Adoção. Poder familiar.
Regime de bens no casamento. Regime da comunhão
parcial de bens.
Regime de bens no casamento. Comunhao universal
de bens. Separação de bens. Participação final de
aquestos.
Alimentos. Aspectos de direito material e processual
Bem de família
União estável
Tutela. Curatela. Tomada de decisão apoiada.
1ª Prova Parcial.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução ao curso de Direito das Sucessões.
Herança e sua administração. Aceitação e renúncia
Vocação hereditária
Excluídos da sucessão. Herança jacente. Herança
vacante. Petição de herança
Sucessão legítima. Herdeiros necessários.
Direito de representação
Sucessão testamentária. Capacidade para testar.
Formas de testamento. Codicilos. Testamentos
especiais
Legados. Pagamento. Efeitos. Caducidade
Direito de acrescer entre herdeiros e legatários.
Substituições. Deserdação. Redução das disposições
testamentárias
Regogação
do
testemento.
Rompimento
do
testamento. Testamenteiro
Inventário e partilha judicial
Inventário e partilha extrajudicial
Sonegados. Pagamento de dívidas. Colação. Partilha.
Anulação
2ª Prova Parcial.
Exame final
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PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGEM
(Procedimentos e técnicas utilizados para o desenvolvimentos das
aulas)
O curso será ministrado, principalmente, mediante aulas expositivas, a partir
de material previamente encaminhado aos alunos (textos e acórdãos, com
envolvimento dos estudantes nos debates das questões). Serão realizadas
atividades interdisciplinares na busca de inclusão de disciplinas distintas entre
si, de acordo e de sintonia diante do conhecimento, a fim de se promover a
globalização do conhecimento. Serão utilizadas como metodologia de ensino
aulas dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, exemplos
práticos, estudo de casos reais, seminários e pesquisa bibliográfica. Como
instrumentos de ensino, serão utilizados recursos audiovisuais e ferramentas
tecnológicas que possibilitem maior interação entre os docentes e alunos como
o “Google Classroom”, abrindo canal aos alunos para conteúdos de textos,
vídeos (aulas, filmes, documentários etc.) e atividades que incrementam as
atividades já realizadas em sala de aula. São enviados julgados referidos em
sala de aula previamente selecionados e condizentes com o tema objeto de
aula, assim como material eletrônico para leitura complementar dos alunos,
sempre separados por tema, e todos disponibilizados no ambiente virtual da
Faculdade.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de
correção e aprovação)
A avaliação da aprendizagem se fará, fundamentalmente, com um exame no
meio do semestre (em data a definir com os alunos) e outro no final do semestre
(em data oficial da IES) versando sobre temas estudados em classe, que
abrangerá aspectos teóricos e práticos do curso, com a indicação de material
prévio para estudo dirigido dos alunos. A avaliação da aprendizagem será
realizada mediante vários instrumentos, como a prova escrita, seminários e
trabalhos de pesquisa com vistas à investigação científica, em sala de aula. O
exame final poderá ou não ser oral, englobando toda matéria lecionada no ano.
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