PROCESSO SELETIVO DE RESERVA DE VAGA PARA DOCENTE
RESULTADO PARA SEGUNDA ETAPA
A Pró Reitoria de Ensino e Aprendizagem e a Coordenação do curso de Direito do Centro Universitário
UNIFACIG, no uso de suas atribuições regimentais, tornam público o resultado para segunda etapa do
PROCESSO SELETIVO DE RESERVA DE VAGA PARA DOCENTE da graduação para o primeiro
semestre de 2021.
A segunda etapa do Processo Seletivo será realizada de forma presencial, no dia 07 de dezembro, no
UNIFACIG - Campus Alfa Sul, na R. Darcí César de Oliveira, 600, bairro Alfa Sul, sob acompanhamento
da comissão avaliadora formada por três examinadores: Coordenadora do Curso de Direito, Membro do
setor de Inovação em Ensino e Aprendizagem e Professor(a) da Instituição indicado pela Comissão.

DISCIPLINA(S)

CANDIDATOS PARA SEGUNDA
ETAPA

DATA

HORÁRIO

Direito Civil - Reais e
Direito Civil Obrigações

Eliana Guimarães Pacheco

07/12

13h

Direito Civil Obrigações e Processo
do Trabalho

Ricardo Aparecido de Araújo

07/12

13:30h

Direito Civil - Reais e
Direito Civil Obrigações

Giovanni Galvão Vilaça Gregório

07/12

14h

Direito Civil - Reais

Pollyana Thays Zanetti

07/12

14:30h

Direito Civil - Reais e
Direito Civil Obrigações

Ludmila Lopes Lima

07/12

15h

Direito Empresarial I

Vanessa Santos Moreira Soares

21/07

15:30h

Para segunda etapa: Avaliação didática (aula expositiva on-line de até 10 minutos) sobre os conteúdos
curriculares a serem ministrados (tema livre pertinente à disciplina candidatada - verificar ementário
localizado no Anexo 1) e entrevista com os(as) candidatos(as) pré-selecionados(as) pela análise curricular.

*** O(a) candidato(a) deve enviar 1 (um) plano de aula via e-mail (direito@unifacig.edu.br) até as 09h do
dia 07/12, que será disponibilizado à comissão examinadora.

*** O UNIFACIG não garantirá um novo agendamento das etapas do processo seletivo em caso de falta
ou atraso do(a) candidato(a).

Manhuaçu, 04 de dezembro de 2020

ANEXO 1
EMENTAS DAS DISCIPLINAS

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total
T

Direito Processual do
80 h
Trabalho

P

4

Ementa:
Direito Processual do Trabalho e solução de conflitos. Organização judiciária e competência da
Justiça do trabalho. Instituições do processo trabalhista. Processo e procedimentos. Prazos
processuais. Ação Trabalhista. Fases Processuais. Ônus e meios de prova. Audiência. Sentença.
Recurso Trabalhista. Execução Trabalhista. Dissídio Coletivo do Trabalho. Procedimentos
Especiais. Direito processual trabalhista pós reforma e os desafios da contemporaneidade.
Objetivos:
Formular peças processuais.
Reconhecer a solução processual adequada para aplicação em determinado caso concreto.
Identificar o recurso trabalhista cabível em cada decisão processual apresentada.
Atacar e/ou defender posicionamentos jurídicos divergentes.
Desempenhar o papel de advogado em audiências trabalhistas.
Analisar e aplicar as normas pertinentes ao ordenamento jurídico nacional, observando a
experiência estrangeira e comparada, no que couber, articulando o conhecimento teórico com
a resolução de problemas;
Habilidades e Competências:
Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos,
com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; Interpretação e aplicação do Direito;
Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do
Direito;
Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito;
Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;

Julgamento e tomada de decisões;
Domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito na
resolução de problemas.
Interpretação e aplicação do Direito, solucionando problemas.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina Direito Processual do trabalho é indispensável para a formação dos alunos e para
os processos de conhecimento do conjunto de normas que regem as relações jurídicas
concernentes as relações de trabalho, pois está voltada à dogmática crítica e à aplicação dos
preceitos jurídicos com vistas à concretização de Direitos Trabalhistas Fundamentais por meio
dos institutos processuais examinados.
Bibliografia Básica:
1. REDINZ, M. A. Passo a passo para elaboração de petições trabalhistas. 7. ed. São Paulo:
Saraiva, 2019
2.
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 15. ed. São
Paulo: Saraiva, 2017.
3.

SARAIVA, Renato. Processo do trabalho. 10 ed. São Paulo: Método, 2014.

Bibliografia Complementar:
1. PEREIRA, L. Manual de processo do trabalho. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2019
2. PEREIRA, L.; SCALERCIO, M.; MINTO, T. M. Súmulas e Ojs. São Paulo: Saraiva, 2019
3. MARTINEZ, L. Reforma Trabalhista: entenda o que mudou CLT comparada e
comentada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2018
4. ALMEIDA, A. P. D. Curso prático de processo do trabalho. 25. ed. São Paulo: Saraiva,
2019
5. FILHO, I. G. D. S. M. Manual esquematizado de direito e processo do trabalho. 27. ed.
São Paulo: Saraiva, 2019
6. LEITE, C. H. B.; MARTINS, S. P.; SCHIAVI, M.; LEITE, C. H. B.; BORGES, L. D.; EÇA, V. S. D.
M.; SANTOS, E. M. D. O.; SARAIVA, J. R. M.; MANFREDINI, A. L. C.; BRANDAO, C. M.;
GUNTHER, L. E.; CALVET, O. A.; ME, 2. C. E. T. L.; TEIXEIRA, S. T.; GARCIA, G. F. B. LIV DIG
CPC - REPERCUSSÕES NO PROCESSO DO TRABALHO DID AL. 2. ed. São Paulo: Saraiva,
2017

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total
T

Direito empresarial I

80 h

P

4

Ementa:
Conceito, natureza e autonomia da disciplina. Fontes e interpretação do Direito Comercial:
usos, assentamentos, convenções internacionais, analogia, jurisprudência e princípios
gerais do Direito. Sujeito e objeto do Direito Comercial. O empresário comercial.
Obrigações profissionais do empresário comercial. O Registro de Empresas Mercantis.
Empresa, estabelecimento e sociedade. Pessoal da Empresa. Elementos e atributos da
empresa. Sociedades comerciais. Constituição. Contrato social. Personalidade jurídica e
sua superação. Tipos Societários. Sociedades por quotas de responsabilidade limitada.
Dissolução das sociedades comerciais de pessoas.
Objetivos:
Identificar a Teoria da Empresa como novo marco no Direito Brasileiro, estabelecendo
diferenças entre a empresa, o empresário e o estabelecimento comercial.
Analisar e caracterizar os diversos tipos de sociedade;
Comparar e diferenciar as espécies de debêntures e Identificar as principais
características das debêntures.
Definir as diversas características da ação enquanto valor mobiliário emitido por uma
sociedade anônima.
Definir valores mobiliários e Identificar os principais valores mobiliários negociados
por uma S/A;
Explicar a relação entre a disciplina empresarial e o funcionamento da economia,
identificando como uma das principais finalidades das normas de direito empresarial o
bom desenvolvimento das relações econômicas.
Explicar o conceito jurídico de sociedade anônima e sua relação com o mercado de
capitais.
Explicar os sistemas de administração da companhia.
Identificar o objeto do Direito Empresarial, delimitando sua abrangência e suas áreas
de regulação, interpretando e aplicando as suas normas, sem deixar de observar a
experiência estrangeira e comparada, articulando o conhecimento teórico com a
resolução de problemas;
Identificar os princípios e particularidades do Direito Empresarial, extraindo as

características que apontam sua autonomia perante o Direito Civil.
Reconhecer o fenômeno associativo, analisando as variadas espécies societárias,
identificando as peculiaridades de cada uma e suas implicações em termos jurídicos e
econômicos.
Analisar as normas de proteção intelectual, compreendendo sua função econômica, as
variadas modalidades de proteção e as normas inerentes ao processo de registro e
patentes.
Analisar e aplicar as normas pertinentes ao ordenamento jurídico nacional, observando a
experiência estrangeira e comparada, no que couber, articulando o conhecimento teórico
com a resolução de problemas;
Habilidades e Competências:
Identificar, interpretar e aplicar os princípios e regras do sistema jurídico
nacional e internacional em casos concretos (I da DCN)
Redigir textos e se expressar em linguagem adequada e acessível, ainda que técnica,
fazendo-se entender nos mais diversos contextos, utilizando devidamente as normas
técnico-jurídicas. (II e III da DCN)
Raciocinar e argumentar juridicamente com o objetivo de propor soluções e
decidir questões no âmbito do Direito (V da DCN)
Utilizar devidamente a terminologia e as categorias jurídicas (IX da DCN)
Compreender o impacto das novas tecnologias na área jurídica e possuir o domínio de
tecnologias e métodos para a permanente compreensão e aplicação do Direito (XI e
XII da DCN)
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do
Direito ou de caráter interdisciplinar (XIII da DCN)
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O Direito Empresarial é hoje um tópico de extrema relevância para as organizações, em
decorrência das óbvias consequências que as decisões nessas áreas podem trazer para
a governabilidade, a prevenção de problemas, a reputação, a solidez das parcerias e o
desempenho financeiro das empresas. A organização moderna, na busca de
minimização dos riscos jurídicos e tributários, precisa de vigilância atenta e de
aconselhamento seguro por parte de profissionais qualificados nessas duas áreas, que
tenham visão prospectiva e estratégica e percepção aguda de ameaças e oportunidades
que podem advir do ambiente legal e regulatório. Este curso preparará profissionais
para essa função estratégica.

Ademais, no atual cenário econômico, em que o Brasil se constitui em uma das principais
economias do mundo, e as relações comerciais se encontram em um grau de
dinamicidade onde não mais existem fronteiras ao desenvolvimento da atividade
empresarial, o estudo do conjunto de normas que regulamentam a atividade
empresária, especialmente as Sociedades Anônimas é de suma importância ao operador
do Direito. Por derradeiro, estudar os fundamentos do direito empresarial é de crucial
importância estratégica para o gestor que poderá administrar de forma escorreita com
eficiência e otimização as ferramentas disponíveis em nosso ordenamento jurídico
nacional. Enfim, conhecer os fundamentos do direito empresarial capacita ao discente
promover a adequada gestão garantindo o sucesso do empreendimento em plena
reafirmação da função social da empresa.
Bibliografia Básica:
1.
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA. Curso de direito comercial e de empresa. 16.
São Paulo 2020
2.
FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Lei de falência e recuperação de empresas. São Paulo:
Atlas, 2012.
3.
NEGRÃO, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa: teoria geral da
empresa e direito societário. [s.l.]: Saraiva, 2017
4. COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial, volume 1: direito de empresa. São
Paulo: Saraiva, 2009.

Bibliografia Complementar:
1.
TEIXEIRA, Tarcisio. Direito empresarial sistematizado: doutrina, jurisprudência e
prática. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
2.
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA. Curso de direito comercial e de empresa recuperação de empresas, falência e procedimentos concursa. 1. São Paulo 2020
3.
TEIXEIRA, Tarcisio. Direito empresarial sistematizado: doutrina, jurisprudência e
prática. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
4.

VIDO, E. Empresarial. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2019

5.

GONÇALVES, V. E. R. Direito empresarial. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2019

6.
TOMAZETTE, M. Teoria geral e direito societário. 10. ed. São Paulo: Saraiva,
2019
7.
SERGIO CAMPINHO. Curso de direito comercial - direito de empresa. 16. São
Paulo 2019

Nome da Disciplina

CH Total

CH Semanal
T

Direito Civil II (Obrigações e 80 h
Responsabilidade Civil)

P

4

Ementa:
Conceito de obrigações. Modalidades das obrigações. Transmissão das obrigações.
Adimplemento e extinção das obrigações. Inadimplemento das obrigações.
Responsabilidade Civil. Pressupostos do Direito à reparação e dos danos irreparáveis. Ato
ilícito. Dos atos jurídicos lícitos. Dos atos Ilícitos. Da responsabilidade Civil. Do dano Moral.
Do dano Material. Do dano Estético. Do Dano a Imagem. Da Obrigação de indenizar. Da
indenização. Análise das tendências atuais e das perspectivas da teoria da responsabilidade
civil. Responsabilidade civil contratual e extracontratual. Culpa e risco: responsabilidade civil
subjetiva e responsabilidade civil objetiva. Atos causadores de dano não considerado
Objetivos:
Identificar, interpretar e aplicar os princípios e regras do sistema jurídico nacional e
internacional em casos concretos (I da DCN)
Redigir textos e se expressar em linguagem adequada e acessível, ainda que técnica,
fazendo-se entender nos mais diversos contextos, utilizando devidamente as normas
técnico-jurídicas. (II e III da DCN)
Dominar instrumentos de metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar
conceitos, estruturas e racionalidades fundamentais ao exercício do Direito (IV da DCN)
Raciocinar e argumentar juridicamente com o objetivo de propor soluções e decidir
questões no âmbito do Direito (V da DCN)
Utilizar devidamente a terminologia e as categorias jurídicas (IX da DCN)
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou
de caráter interdisciplinar (XIII da DCN)
Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais
sobre direitos humanos (XIV da DCN)

Habilidades e Competências:
Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou
normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
Interpretação e aplicação do Direito; solucionando problemas.
Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes
do Direito;
Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito;
Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;
Julgamento e tomada de decisões;
Domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito;
Capacidade de reflexão crítica e sensível, bem como capacidade de abstração metafórica.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O Direito civil preponderantemente regula as relações entre os particulares. Dessa forma,
disciplina Direito Civil II, ajuda a capacitar o aluno a compreender os conteúdos constantes
no programa do direito das obrigações e a relacioná-los com o sistema jurídico como um
todo, construindo uma importante base teórica para o estudo das demais disciplinas
jurídicas. A disciplina responsabilidade civil contribui para a formação de profissionais aptos
a viver e defender os valores e princípios gerais do direito, objetivando a justiça, a ética, a
moral, a equidade, a igualdade e a liberdade; assumir cargos técnicos jurídicos nas diversas
carreiras públicas ou privadas, sensíveis aos movimentos sociais e à dinâmica do direito,
com raciocínio jurídico e reflexão crítica; desenvolver a reflexão científica motivadora da
produção de conhecimentos jurídicos ensejadores de novos processos de criação do
direito.

Bibliografia Básica:

1.GONÇALVES, C. R. Direito Civil Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. V. 2
2. PABLO STOLZE GAGLIANO; RODOLFO PAMPLONA FILHO. Novo curso de direito civil obrigações. 21. São Paulo 2020
3. FARIAS CRISTIANO CHAVES DE; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, volume 2:
obrigações. [s.l.]: Juspodivm, 2012.
4. GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro. Vol.2 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2020

Bibliografia Complementar:
1. CARLOS ROBERTO GONÇALVES; PEDRO LENZA. Direito civil
esquematizado® - parte geral - obrigações - contratos. 9. São Paulo 2018.
2.
ALVARO
VILLACA AZEVEDO. Curso de direito civil - teoria geral das obrigações e responsabilidade
civil. 13. São Paulo 2019
3. ANDRÉ, Victor Conte. Introdução ao estudo da responsabilidade civil. Curitiba: Juruá,
2019.
4. CRISTIANO CHAVES DE FARIAS; NELSON ROSENVALD. Novo tratado de
responsabilidade civil. 4. São Paulo 2019
5. PABLO STOLZE GAGLIANO; RODOLFO PAMPLONA FILHO. Manual de direito civil -volume
único. 4. São Paulo 2020

Nome da Disciplina

CH Total

CH Semanal
T

DIREITO CIVIL IV (Reais)

80

P

4

Ementa:
Elementos e características da Posse. Proteção possessória. Efeitos da posse. Propriedade.
Formas de aquisição da propriedade móvel e imóvel. Registro de imóveis. Perda e proteção
da propriedade. Usucapião tradicional e constitucional. Direito de Vizinhança. O
condomínio em geral. Direitos reais sobre coisas alheias. Uso e garantia. Direito de
superfície. Servidões. Usufruto. Uso e habitação. Rendas constituídas sobre imóveis.
Compromisso de venda. Direitos reais de garantia. Penhor. Anticrese. Hipoteca. Alienação
fiduciária em garantia.
Objetivos:
Reconhecer os aspectos do ramo do Direito Civil denominado “Direito das coisas”,
consubstanciado no Livro III da Parte Especial do Código Civil de 2002.
Identificar cada um dos conceitos e institutos do Direito das Coisas, dentro de todo o
sistema jurídico.
Diferenciar direitos reais e direitos pessoais e perceber a delimitação dos direitos reais.
Identificar e classificar a posse a partir de situações hipotéticas.
Identificar a previsão legal das espécies de direitos reais.
Sintetizar, definir e explicar cada um dos princípios que regem o registro de imóveis.
Explicar e diferenciar cada um dos modos de perda da propriedade e identificar a sua
respectiva previsão legal.
Analisar as regras sobre a propriedade condominial e definir a natureza jurídica do
condomínio edilício.
Diferenciar os institutos da incorporação, instituição e constituição do condomínio edilício.
Reconhecer os fundamentos legais, identificar o modo de constituição e as espécies de
usufruto e reconhecer um momento de extinção de usufruto.

Explicar as características, indicar os requisitos e

Habilidades e Competências:
Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos,
com a devida utilização das normas técnico-jurídicas;
Interpretação e aplicação do Direito;
Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do
Direito;
Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito;
Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;
Julgamento e tomada de decisões;
Domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito;
Capacidade de reflexão crítica e sensível, bem como capacidade de abstração metafórica.

Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:

A disciplina Direito Civil IV serve como base do conhecimento do profissional de Direito
sendo indispensável para sua formação e para os processos de conhecimento do conjunto
de normas que regem as relações jurídicas concernentes aos bens materiais ou imateriais
suscetíveis de apropriação pelo homem.
Bibliografia Básica:
1.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Direitos reais. Saraiva. 2020.

2.
VENOSA SÍLVIO DE SALVO. Direito civil, volume 5: direitos reais. São Paulo: Atlas,
2013.
3.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito das coisas. 12. ed. São
Paulo: Saraiva, 2017. V. 5.

Bibliografia Complementar:
1.

PAULO LOBO; PAULO LÔBO. Direito Civil 4 - Coisas. 4. São Paulo 2020.

3.
ALVARO VILLACA AZEVEDO; ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO. Curso de direito civil 5 direito das coisas. 2. São Paulo 2019
4.
PEDRO LENZA; CARLOS ROBERTO GONCALVES. Direito Civil Esquematizado
Esquematizado® - Direito Civil 2. 5. São Paulo 2017
5.

ANDERSON SCHREIBER. Manual de direito civil contemporâneo. 3. São Paulo 2020

6. NEGRÃO, Theotonio. Código Civil Comentado. Saraiva. 2019.

