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2. EMENTA:

Direto e Legislação Tributária: Conceito e objeto. Princípios Constitucionais 
Tributários. Conceito de Tributo. Obrigação Tributária e Crédito Tributário. Normas
Constitucionais relativas ao Sistema Tributário Nacional e as normas gerais de 
Direito Tributário. Tributos em Espécie.

3. OBJETIVO GERAL:

Estudar e compreender os principais temas relativos ao Direito Tributário, a fim de
verificar sua importância para a Administração Pública.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Descrever os principais institutos do Direito Tributário;
b) Compreender os princípios constitucionais tributários;
c) Analisar as normas gerais em matéria tributária;
d) Conhecer a classificação dos tributos;
e) Examinar aspectos essenciais dos tributos;
f) Examinar os principais aspectos dos impostos em espécie.

5. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES:

As atividades, de forma geral, serão desenvolvidas mediante utilização de dos 
recursos didáticos a seguir: a) Livros; b) videoaulas; c) atividades; d) Chat com 
Professor; e) Chat com tutores; f) tutoria à distância; g) tutoria presencial.

No que se refere ao uso de material impresso, ao final de cada unidade, o aluno 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO-ECONÔMICO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA NACIONAL DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

encontrará sugestões de leituras e atividades obrigatórias e/ou complementares, 
além da indicação de material de apoio.

As videoaulas complementam o conteúdo abordado no livro texto, por intermédio
de exemplos práticos e explicações detalhados do professor. O aluno pode assistir
as videoaulas 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 o professor,
através do chat com o professor (previamente agendados) ou com a tutoria a
distância.

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:

1. Atividades de aprendizagem – 4,0 pontos
Na disciplina, haverá duas atividades a serem entregues em datas previamente 
agendadas, a saber: a) 19/1/2020 e b) 9/2/2020.

2. Prova presencial – 6,0 pontos
Será realizada uma prova presencial, cuja nota equivalerá a 60% da nota da 
disciplina.

Será aprovado o aluno que atingir a média final 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.
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