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II – EMENTA  

Direito Empresarial. Evolução histórica e científica. Pessoas Jurídicas. Direito 
de Empresa: Empresário, empresa e estabelecimento. Direito Societário. 
Sociedades Empresárias, Sociedade Ltda, Sociedade Anônima. Títulos de 
Crédito: Teoria Geral do Direito Cambiário: princípios, classificação, endosso, 
aval. Espécies de títulos de crédito. Contratos empresariais: noções gerais e 
principais contratos. Noções de falência e Recuperação de empresas. O 
processo de falência: os sujeitos à falência, órgãos da falência, legitimidade 
para requerer, fundamentos para o pedido, habilitação dos créditos, liquidação. 
Recuperação judicial da empresa. Requisitos para o pedido. Legitimidade para 
requerer. Credores sujeitos. Processo de recuperação. Plano de Recuperação. 

 

III – OBJETIVOS 

Geral 

Proporcionar ao aluno o conhecimento dos fundamentos do 
direito empresarial e seus principais institutos, qualificação do 
empresário individual e estrutura das sociedades empresárias, 
principais relações contratuais em que atua o empresário, 
títulos de crédito e a empresa em crise, situações de extinção, 
pela falência ou de recuperação,
considerando as relações do direito empresarial com a 



 
 

 
 

administração pública. 

Específicos 

 Conhecer a evolução do direito empresarial e a teoria da 
empresa. 

 .Conhecer obrigações de registro e de escrituração do 
empresário, 

 Estudar o estabelecimento empresarial 

 Conhecer a estrutura jurídica das sociedades empresárias, e 
a responsabilidade do administrador. 

 Compreender a importância da utilização dos títulos de 
crédito na atividade econômica. 

 Conhecer o tratamento legal da empresa em crise, tendo em 
vista o princípio da preservação da empresa: falência 
quando inviável a recuperação da empresa 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I –  Direito Empresarial. 

UNIDADE II – Direito de Empresa e Societário. 

UNIDADE III – Títulos de Crédito e Contratos empresariais 

UNIDADE V – Noções de falência e de Recuperação de empresas. 

 

V – METODOLOGIA DO TRABALHO 

O desenvolvimento das atividades do curso com o uso dos seguintes recursos: 
 Livro texto 
 Vídeo Aulas 
 Atividades 
 Chat 
 Tutoria a distância 
 Tutoria presencial 

 
Quanto ao uso do material impresso, ao final de cada unidade, o aluno 
encontrará 
sugestões de leituras e atividades obrigatórias e/ou complementares, além da 
indicação 
de textos, livros e sites visando um melhor desenvolvimento do processo a 



 
 

 
 

distância. 
As videoaulas complementam o conteúdo abordado no livro texto, através de 
exemplos 
práticos e explicações detalhados do professor. O aluno pode assistir as 
videoaula no
tempo que julgar adequado. O livro texto traz atividades que serão 
desenvolvidas pelos alunos ao longo da disciplina, conforme orientação do 
professor. Para realizá-las, o aluno conta com o uso de ferramentas de 
interatividade, para sanar suas dúvidas com a tutoria a distância.  
A comunicação com os tutores a distância pode ser por meio do ambiente 
virtual de ensino-aprendizagem, e-mail. Em complemento, a tutoria presencial 
disponibiliza no ambiente virtual os horários de funcionamento do polo.  
Os alunos podem formar grupos de estudos, sob coordenação dos tutores 
presenciais. Ao final da disciplina, o aluno fará a prova presencial, no seu 
polo de ensino, sob coordenação dos tutores presenciais 

 
 

VI – SISTEMAS DE AVALIAÇÃO 

a) Atividades de aprendizagem – 4,0 pontos. 

 Na disciplina haverá duas atividades que deverão ser entregues nas 
datas previamente agendadas. A média das notas nas atividades valerá 
40% da nota final, ou 4 pontos. 

Observação: Atividades atrasadas não serão aceitas pelos tutores.  

b) Prova presencial – 6,0 pontos  

Será realizada prova presencial que valerá 60% da nota da disciplina, ou 
6,0 pontos. Será aprovado o aluno com média maior ou igual a 6,0. O 
aluno com média inferior a 3,0 terá direito à dependência. O aluno que 
tiver média maior ou igual a 3,0 e menor ou igual a 5,5 terá direito a uma 
prova de recuperação. A nota final do aluno que fizer recuperação será a 
média aritmética simples da média das avaliações parciais e a nota da
prova de recuperação. Se a nota final for maior ou igual a 6,0 o aluno 
será aprovado caso contrário terá direito a dependência de acordo com 
as normas do curso. 

 
LEMBRETES: 

 Os alunos devem lembrar que os tutores e/ou professores estão para 
auxiliar e não para resolver a lista toda e/ou tarefas. 

 Não serão consideradas as tarefas idênticas feitas por diferentes 



 
 

 
 

alunos. O objetivo das tarefas é que o aluno desenvolva o seu próprio 
raciocínio. 
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