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PLANO DE ENSINO

Disciplina
Direito Constitucional I

Carga Horária
80

Semestre
1º

Ano
2016

Objetivos Específicos da Disciplina
O estudo das normas e princípios que integram a Constituição Federal Brasileira vigente. Uma análise interpretativa e sistemática da organização do
Estado e do Poder, dos direitos e garantias fundamentais e das regras básicas da organização econômica e social, segundo os termos da Lei Maior.
Ementa
O Constitucionalismo. Conceito de Direito Constitucional. A Constituição e suas classificações. Norma constitucional. Poder Constituinte. Estado e
seus tipos. Estado brasileiro. As Descentralizações do Estado Brasileiro. Administração Pública. A Democracia e seus tipos. Nacionalidade. Direitos
Políticos. Bases e valores de ordem econômica. A atuação do Estado no domínio econômico. Bases e valores da ordem social.

O Constitucionalismo

Carga
Horária
04 hs/a

Conceito de Direito Constitucional

04 hs/a

Classificação das Constituições

07 hs/a

Poder Constituinte

07 hs/a

Espécies de Normas Constitucionais
Interpretação e Aplicação Constitucional

03 hs/a
08 hs.

Estado e seus tipos

14 hs/a

Estado brasileiro

14 hs/a

Estado brasileiro e Nacionalidade

13 hs/a

A Ordem Econômica e Social na Constituição

13 hs/a

Unidade

Sub-unidade
origem da idéia de constituição; a constituição garantia; difusão
da constituição; conceito de constituição
concepções sociológica, política e puramente jurídica; evolução
do conceito de constituição; da Constituição liberal à
Constituição social; conceito de direito constitucional; direito
constitucional geral, material, formal e comparado; relação com
outros ramos do direito e com disciplinas não jurídicas.
material; formal; escrita; não escrita; dogmática; histórica;
rígida; flexível; semi-rígida; promulgada; outorgada; cesarista.
origem e conteúdo da doutrina; poder constituinte originário;
natureza; titularidade; caracteres e espécies; poder constituinte
derivado; caracteres; espécies; limitações; poder de revisão
constitucional
Formais e materiais; aplicabilidade.
Princípios da Interpretação Constitucional
Eficácia das Normas Constitucionais
elementos do Estado; tipos de Estado; unitário e federal;
caracteres do Estado federal; repartição de competências e
rendas; formação do Estado federal, federalismo por agregação;
federalismo por segregação
origem e evolução do federalismo brasileiro; estrutura;
formação de estados-membros e municípios; repartição de
competências; estados-membros; municípios; distrito federal;
regiões metropolitanas; territórios; intervenção federal e
estadual.
sentido histórico e jurídico de nacionalidade; modos de
aquisição da nacionalidade no Estado brasileiro; os brasileiros
natos e naturalizados; os portugueses residentes no Brasil; as
prerrogativas dos natos; a perda da nacionalidade
princípios constitucionais; a constituição econômica; atuação
do Estado no domínio econômico; a propriedade como
princípio da ordem econômica; o sistema financeiro nacional;
seguridade social; educação, cultura, desporto; ciência e
tecnologia; comunicação; proteção à família, criança, idoso,
índios.

METODOLOGIA DE ENSINO
1.
2.
3.
4.
5.

É obrigatório o cumprimento do conteúdo programático do semestre estabelecido para a disciplina, sendo que as aulas devem ser preparadas com
antecedência pelo professor.
O docente deve estimular formas de participação dos alunos de modo geral, já que as aulas não podem ser estritamente teóricas.
Os alunos devem ser orientados no sentido de efetuar a pesquisa, exercer o pensamento crítico e buscar soluções próprias para os problemas que o
docente apresentar durante as aulas.
Na exposição das aulas o docente pode valer-se de recursos audiovisuais.
Ao docente cabe transmitir ensinamentos condizentes com a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e em perfeita harmonia com a melhor
doutrina e jurisprudência atuais.
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