
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL                                Código da Disciplina: JUR 295 

Curso: Direito                                                                                  Semestre de oferta da disciplina:  10º 

Faculdade responsável: Direito 

Programa em vigência a partir de: 2015 

Número de créditos:  04                   Carga Horária total: 60                     Horas aula: 72 

 

EMENTA: 

Evolução histórica da Seguridade Social, no mundo e no Brasil. Fundamentos da Seguridade Social. 

Teoria Geral do Direito da Seguridade Social. Dogmática do Direito da Seguridade Social: 

beneficiários, custeio e benefícios. Fator Previdenciário. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

• Compreender os fundamentos do direito da seguridade social bem como, da previdência social, 

discorrendo sobre suas peculiaridades, e ainda, desenvolver nos acadêmicos conhecimentos 

específicos possibilitando adentrar ao mercado de trabalho na área da seguridade social.  

 

• Desenvolver estudos sobre conhecimentos relativos à matéria, proporcionando também, 

conhecimento sobre as formas de estudo e pesquisa de modo a fundamentar as questões 

pertinentes ao desenvolvimento de um raciocínio logico capaz de compreender as nuances do 

direito da seguridade social junto á sociedade e ao meio jurídico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

 Reconhecer a importância do estudo do direito da seguridade social, bem como a composição e 

o nascer de tal direito para os cidadãos brasileiros.  

 Estimular o desenvolvimento de capacidade de pesquisa e analise da legislação, doutrina 

jurisprudência e de outras fontes do direito a fim que possa compreender o direito da 

seguridade social. 

 Conceituar seguridade, previdência, assistência social e saúde, possibilitando o entendimento 



 

teórico e prático dos princípios norteadores do direito da seguridade social. 

 Identificar a forma de custeio da seguridade social, bem como perquirir sobre os possíveis 

segurados da previdência social.  

 Analisar os benefícios previdenciários e possibilitar ao acadêmico o aprimoramento do uso da 

linguagem do direito previdenciário do raciocino logico da argumentação da reflexão crítica, 

habilitando-o assim a prática de resguardo dos direitos previdenciários ao cidadão.   

 

CONTEÚDO: 

I – EVOLUÇÃO HISTORICA DA PREVIDENCIA SOCIAL  

1.1 No mundo  

1.2 No Brasil  

1.3 Conhecimentos e Características do Direito da Seguridade Social 

 

II – FUNDAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL 

2.1  A seguridade social: conceitos e princípios constitucionais  

2.2  Saúde 

2.3  Previdência social   

2.4  Assistência Social   

 

III – TEORIA DO DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL 

3.1 Segurados do regime geral da previdência social 

3.2 Filiação e inscrição dos segurados 

3.2 Salários de contribuição  

3.4 Salários de Benefícios  

3.5 FAP - Fator previdenciário 

3.6 Prescrição e decadência em matéria de direito da seguridade social  

 

IV – CUSTEIO 

4.1 Arrecadação e recolhimento da contribuição dos segurados 

4.2 Arrecadação e recolhimento da contribuição dos Tomadores de serviço 

4.3 Obrigações acessórias das parcelas que incidem INSS e dos concursos prognósticos 

 



 

V- DOGMATICA DO DIREITO DA SEGURIDADE SOCIAL 

5.1 Planos de benefícios da previdência social  

5.1.1. Auxílio-doença  

5.1.2 Auxilio-acidente 

5.1.3 Auxilio-reclusão  

5.1.4 Aposentadoria por idade  

5.1.5 Aposentadoria por tempo de contribuição  

5.1.6 Aposentadoria especial  

5.1.7 Aposentadoria por invalidez 

5.1.8 Salário maternidade  

5.1.9 Salário Família  

 

VI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL JUNTO RELATIVO AO INSS 

 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM: 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- levantamento do conhecimento prévio dos acadêmicos 

- motivação com leituras, charges, situações problemas ou pequenos vídeos, e analise de PECs 

- Exposição oral / dialogada 

- Discussões, debates e questionamentos 

- Leituras e estudos dirigidos 

- Atividades escritas individuais e em grupos 

- Apresentações por parte dos alunos de: seminários, painéis, miniaulas, etc. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

 

O processo de avaliação da construção de conhecimentos a partir da observação e análise de:  

- frequência e pontualidade por parte do aluno 

- participação construtiva e compromisso com a dinâmica e o processo educativo proposto pela 

disciplina 

- discussão fundamentada individual e em equipe 



 

- trabalhos sistematizados – produções individuais, coletivas e apresentações em sala de aula: 

fichamentos, resenhas e painéis sobre leituras complementares realizadas. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS: 
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