
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS                            Código da Disciplina: JUR317 

Curso:   Direito                                                                        Semestre de oferta da disciplina:  

Faculdade responsável: Direito 

Programa em vigência a partir de: 2015 

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

 

EMENTA: 

Direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Tutela dos direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos. O sistema norte-americano das ações coletivas. A ação civil pública. O 

Ministério Público e a ação civil pública. A defesa dos interesses difusos e coletivos nas leis 

7347/85 e 8078/90. O inquérito civil público. A coisa julgada em matéria de interesses difusos e 

coletivos. A execução judicial referente a interesses difusos e coletivos. A ação civil pública 

consumerista. Estudo de casos concretos. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Possibilitar uma formação jurídica que torne o profissional do Direito mais apto a responder, nos 

planos teórico e prático, aos crescentes e inusitados desafios e demandas decorrentes dos conflitos 

de interesses de natureza metaindividual, ou seja, difusos e coletivos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

 Compreender os fundamentos teóricos a respeito dos direitos difusos e coletivos.  

 Perscrutar quais são as ações cabíveis para tutelar os direitos difusos e coletivos.  

 Delinear qual é a participação do Ministério Público na promoção dos direitos difusos e 

coletivos.  

 

CONTEÚDO: 

Capítulo 1. Fontes e Fundamentos dos Direitos Difusos e Coletivos. 

Capítulo 2. Princípios gerais dos direitos difusos e coletivos. 

Capítulo 3. A sociedade de massa. A humanidade nas relações econômicas. 



 

 

Capítulo 4. Função ambiental da propriedade. 

Capítulo 5. Função social dos contratos. 

Capítulo 6. Função econômica dos recursos naturais. 

Capítulo 7. Direitos humanos e as relações de trabalho. 

Capítulo 8. Proteção social da criança e do adolescente. 

Capítulo 9. Bioética e Biodireito. 

Capítulo 10. Ética e Democracia na sociedade globalizada. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- Levantamento do conhecimento prévio dos estudantes 

- Motivação com leituras, charges, situações problemas ou pequenos vídeos 

- Exposição oral / dialogada 

- Discussões, debates e questionamentos 

- Leituras e estudos dirigidos 

- Atividades escritas individuais e em grupos 

- Apresentações por parte dos alunos de: plenárias, 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, redação de trabalhos científicos e painéis sobre leituras complementares 

realizadas. 
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