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EMENTA DA DISCIPLINA
Levar o aluno à compreensão da importância da Constituição, seu papel de
proeminência dentro da ordem jurídica brasileira e sua função enquanto
documento legal estruturador do estado brasileiro.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Objetivos Gerais
O objetivo geral do curso são o domínio pelos alunos dos conceitos
básicos do Direito Constitucional, seus fundamentos e sua evolução
histórica no Brasil e nos demais países.

1º
semestre
1

2

3

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Direito Constitucional.
Natureza;
Conceito;
Origem;
Evolução;
Conteúdocientífico;
Posição no quadro das ciências jurídicas;
Relação com as demais ciências.
Constituição
Conceito;
Concepções;
Classificação;
Objeto e conteúdo;
Elementos;
Supremacia.
Poder Constituinte.
Originário/derivado;
Reforma da Constituição;
Limites ao poder de reforma;

Nº AULAS
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5
6
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Revisão constitucional;
Direito comparado.
Eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais.
Eficácia jurídica e eficácia social;
Normas constitucionais de eficácia
plena/limitada/contida.
Interpretação, integração e aplicação.
Princípios Fundamentais.
Conceito e conteúdo;
Preâmbulo;
Princípios fundamentais e gerais do Direito
Constitucional;
Princípios constitucionais no estado brasileiro;
Forma de governo, forma de estado, regime de
governo;
Tripartição de poderes e sistema de freios e
contrapesos;
Objetivos e finalidades fundamentais;
Princípios fundamentais das relações com Estados
estrangeiros.
Direitos e garantias fundamentais.
Histórico;
As constituições antigas;
A constituição inglesa;
A constituição norte-americana;
Influência da constituição norte-americana na Europa,
na América Latina e no Brasil;
Evolução político-constitucional no Brasil;
Fases colonial/monárquica/republicana;
Nova República e a Constituição de 1988;
Origem e evolução;
Teoria dos direitos fundamentais do homem;
Direitos e garantias de direitos;
Direitos e deveres individuais e coletivos.
Fundamentos constitucionais;
Direito a vida e privacidade.

SEQUÊNCIA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
2º
semestre
Direitos e deveres individuais e coletivos.
1
Direito de igualdade;
Direito de liberdade;
Direito de propriedade.

2

3

Direitos sociais.
Fundamentos constitucionais;
Direitos sociais relativos ao homem produtor e
consumidor;
Direitos sociais relativos à seguridade;
Direitos sociais relativos à educação e cultura;
Direito ambiental;
Direitos sociais das crianças e dos idosos.
Direito de nacionalidade.
Teoria de direito de nacionalidade;
Conceito de nacionalidade, naturalidade e cidadania;
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Nº AULAS
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Direito de nacionalidade brasileira;
Condição jurídica do estrangeiro.

4

Direitos políticos Conceito;
Direitos políticos positivos.

12

PROCEDIMENTOS E APRENDIZAGEM
(Procedimentos e técnicas utilizados para o desenvolvimentos das aulas)
Serão utilizadas como metodologia de ensino aulas expositivas
dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, estudo de casos, e
pesquisa de bibliografia, com incentivo à participação do aluno no
questionamento e discussão, notadamente de atualidades envolvendo
questões constitucionais.
Como instrumentos de ensino serão utilizados recursos audiovisuais,
ferramentas tecnológicas como Google Classroom, em especial para
questionários remotos a serem respondidos em vídeo, aulas ministradas
pelos próprios alunos, com mediação do professor, e análise, em classe,
de leituras específicas.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
(Quantidade de instrumentos, tipos de avaliação, critérios de correção e aprovação)
A avaliação será realizada por intermédio de provas, questionários remotos,
trabalhos, participação em aulas e seminários.
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Sorocaba, 29 de janeiro de 2019.

Professor Orlando Bastos Filho.

