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EDITAL DE MONITORIA EM DIREITO EMPRESARIAL I e II, DIREITO ROMANO,
HISTÓRIA R ANTROPOLOGIA JURÍDICA, ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL, DIREITO
CIVIL VI e VII, TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

1. Das Disposições preliminares

1.1 Está aberto, a partir de 3 de fevereiro de 2017, o processo seletivo para provimento de 08 (oito) vagas
de monitoria com bolsa e de (13) treze vagas de monitoria voluntário, para as disciplinas de DIREITO
EMPRESARIAL II e DIREITO CIVIL VII- Sucessões do curso de Direito (João Pessoa), turno da
manhã, sob a orientação do Professor Jonábio Barbosa dos Santos. ANTROPOLOGIA JURÍDICA E
HISTÓRIA DO DIREITO sob a orientação do Professor Larissa Teixeira Menezes de Freitas, DIREITO
EMPRESARIAL II e ÉTICA GERAL E PROFISSIONAL sob a orientação do Professor André Luiz
Cavalcanti Cabral, DIREITO CIVIL VI sob a orientação da Professora Raquel Moraes de Lima,
DIREITO ROMANO, sob a orientação do Professor Severino Augusto dos Santos; TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO, sob a orientação da Professora Adriana de Abreu Mascarenhas, DIREITO
EMPRESARIAL I, sob a orientação da Professora Marília Marques Rêgo Vilhena.
1.2 O aluno interessado deverá estar cursando entre o SEGUNDO e o DÉCIMO período do Curso de
Direito da UFPB, Campus de João Pessoa, tendo sido aprovado na referida disciplina com nota igual ou
superior a 7,0 (sete).
1.3 A prova de seleção terá duração de 2(duas) horas, ocorrerá na sala de multimídia, CCJ, no dia 07 (sete)
de fevereiro do corrente ano, às 15h.

2. Das inscrições e do Processo Seletivo
2.1 O aluno interessado deverá encaminhar, após inscrição no SIGAA, um e-mail para
vilhenamarilia@gmail.com até o dia 06.02.2017, com a solicitação de inscrição e o(s) comprovante de
preenchimento dos requisitos definidos no item 1.2 deste edital em formato PDF.
2.2 Os candidatos deverão apresentar, no dia da seleção, o histórico escolar atualizado.
2.3 A prova que versará sobre os conteúdos definidos no projeto de monitoria, objeto da seleção, que
ocorrerá às 15h00 do dia 07.02.2017.

2.4 A prova será analisada diretamente pelo Professor da disciplina, que, utilizando-se do método
comparativo, da fundamentação e da observância ao conteúdo, pontuará entre 1,0 (um) e 10,0 (dez)
pontos.
2.5 O aluno que obtiver a maior nota será convocado para assinar os termos do contrato de monitoria, com
direito a bolsa a ser paga pela Universidade Federal da Paraíba.
2.6 O aluno que obtiver a segunda maior nota será convocado para participar do programa de monitoria de
forma voluntária.
2.7 Em caso de empate, considerar-se-á aprovado o aluno que tiver maior média na disciplina, e, caso
ainda se mantenha o empate, o de maior CRE.
2.8 Ambos os alunos (bolsista e voluntários) receberão, ao final da monitoria, certificado atestando sua
participação no programa, assinado pelo professor da disciplina.
2.9 O resultado será publicado nos murais do Departamento de Direito Privado do Centro de Ciências
Jurídicas até o dia 10 de fevereiro de 2017.

3. Disposições finais
3.1 Na desistência do aluno bolsista, será chamado para receber a bolsa o aluno voluntário
3.2 Nas omissões do presente edital aplica-se a Resolução 02/96 do CONSEPE

4. Dos Conteúdos Programáticos
4.1 Os conteúdos programáticos estão especificados de acordo com as disciplinas, que compõem o
presente projeto, da seguinte maneira:

4.2 ANTROPOLOGIA JURÍDICA E HISTÓRIA DO DIREITO
Antropologia : conceito e princípios basilares
Antropologia Cultural : etnologia e etnografia
Conexões entre Antropologia e Direito
Antropologia jurídica: pluralismo jurídico
Cultura como objeto da Antropologia
Cultura e Direito
História do Direito :Evolução do Direito no Brasil

4.3 ETICA GERAL E PROFISSIONAL
Ética
Moral
Classificação do Pensamento Ético
Ética e Direito
Direitos do Advogado
Advogado empregado
Sociedade de advogados.
4. 4 DIREITO CIVIL VI - FAMÍLIA
A constitucionalização do direito de família
Casamento, regime de bens e divórcio
Filiação e Multiparentalidade
Adoção
Alimentos
Bem de família.
4.5 DIREITO EMPRESARIAL I
Caracterização do empresário
Noção de empresa
Teoria de Asquini
Estabelecimento empresarial. Características. Elementos. Transferência. Disciplina normativa.
Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica
Empresa Individual de Responsabilidade Limitafa- EIRELI
Sociedade Limitada: Formação histórica e tendências de transformação. Evolução legislativa. A disciplina
no Código Civil.Responsabilidade do sócio quotista. cessão das quotas, penhorabilidade das quotas.
Capital Social: Constituição, inadimplência, aumento e diminuição, intangibilidade. Órgãos Sociais:

administração, funções, eleição e destituição, remuneração, delegação de poderes, responsabilidade dos
administradores. Assembleia.
4.6 DIREITO EMPRESARIAL II
DA FALÊNCIA: Noções gerais: competência do juízo. Especialidade do processo. A falência dos sócios
com responsabilidade solidária e ilimitada. A responsabilidade pessoal dos sócios com responsabilidade
limitada.
Efeitos da Decretação da Falência sobre as Obrigações do Falido
Recuperação Extrajudicial
Recuperação Judicial; Generalidades: pressupostos para o pedido. Créditos sujeitos. Meios de recuperação
judicial.Processamento do pedido. Efeitos do deferimento. As execuções de natureza fiscal na recuperação
judicial. Do Plano de Recuperação Judicial. Objeção pelo credor. A concessão da recuperação judicial.
Recurso. Plano Especial de Recuperação Judicial para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Noções. Da convoloção da Recuperação Judicial em Falência.
4.7 DIREITO ROMANO
Direito Romano: definições e importância doseu estudo.
Preceitos do direito
Ius personarum: pessoa, personalidade e capacidade.
Ius obligationum: contratos reais e pessoais.
Ius rerum: a propriedade e seu caráter absoluto. A posse e seus elementos.

4.8 DIREITO CIVIL VII- SUCESSÕES
Princípios Gerais do Direito Sucessório: Abertura da sucessão: momento, pressupostos, efeitos. Espécies
de sucessão.Capacidade sucessória.Proibição de pactos sucessórios.
A Exclusão de Herdeiros por Indignidade e a Deserdação: Conceitos e sujeitos da indignidade e da
deserdação. Causas legais de exclusão e de deserdação. Processos de exclusão e de deserdação. Efeitos da
exclusão e da deserdação. Atos de disposição praticados pelo herdeiro aparente.
Sucessão Testamentária: Conceito e fundamentos. Restrições a liberdade de testar. Caracteres jurídicos do
testamento. O formalismo testamentário. Espécies.

4.9 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
AS DIFERENTES FORMAS DE CONHECIMENTO:Universidade. a construção e a produção do
conhecimento. Conhecimento empírico. Conhecimento teológico. Conhecimento filosófico.
Conhecimento científico
O CONHECIMENTO CIENTÍFICO: Liberdade e conhecimento. Conhecimento jurídico como
conhecimento científico. Análise e interpretação para a construção do conhecimento científico.
MÉTODOS : Métodos de abordagem. Métodos de procedimento.
O PROCESSO DE PESQUISA: Pesquisa científica e método científico. Conceito e finalidade da
pesquisa. Tipos de pesquisa. Fases da pesquisa: coleta, análise e sistematização. Relatório de pesquisa.
O ESTUDO COMO FORMA DE PESQUISA PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: Técnicas de estudo.
Normas técnicas de informação e documentação (ABNT). Leitura crítica, fichamentos, resumos, relatório
e estudo de textos jurídicos.Sugestão para redação de trabalhos a partir de estudo de testos sócio-jurídicos.
Técnicas de dinâmica de grupo, seminários. Pesquisa de informação na internet.
TRABALHOS CIENTÍFICOS: Conceituação de trabalho científico. Espécies de trabalhos científicos.
Tipos e características dos trabalhos acadêmicos: resumo, resenha, relatório, artigo, projeto de pesquisa,
monografia, dissertação e tese.

João Pessoa, PB 03 de fevereiro de 2017

Marília Marques Rêgo Vilhena
Professor de Direito Empresarial I

