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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  DIREITO DAS FAMÍLIAS 

DOCENTE GUSTAVO KLOH MULER NEVES 

CÓDIGO GRDDIRELE0147 SEMESTRE 2022.1 PERÍODO - NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 
Conceito de família. Tipologia das relações familiares. Efeitos Patrimoniais Das Famílias. Família na órbita 
internacional. Litígios de família e NCPC. Mediação familiar. 

OBJETIVOS 
Preparar os alunos, com viés práticos e desenvolvimento de casos e projeto, para a atuação preventiva e litigiosa na 
área de direito de família. 

METODOLOGIA Aulas expositivas, casos e projeto de mediação familiar (com estrutura de moot) na turma. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira 
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

 Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização 
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

X 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

X Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.  

X Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

X 

Outras: pretendemos que os alunos conheçam os tipos de famílias, saibam como resolver os conflitos surgidos, 

compreendam os critérios doutrinários, legais e jurisprudenciais, de modo a orientar com segurança na área de direito 

de família. O paradigma servirá também para os alunos interessados em tributário e societário. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 Conceito de família. Família na constituição. 

2 Casamento (1). 

3 Casamento (2). 

4 União estável. 

5 Família monoparental. Adoção. 

6 Reprodução assistida. Investigação de paternidade. 

7 Direito patrimonial de família: regimes de bens. 

8 Regimes de bens (2). 

9 Crise na família: soluções mediadas. 

10 Crise na família: partilha. 

11 Crise na família: alimentos. 

12 Crise na família: guarda e visitação. 
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13 Crise na família: alienação parental e violência contra a mulher. 

14 Conceito de família. Família na constituição. 

15 Conclusão. 

TRILHA 

 Advocacia Empresarial 

 Carreiras Públicas 

 Regulação 

X Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Provas no eclass. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

Manual De Direito Das Famílias – Maria Berenice Dias, Ed. Rt. 
Famílias – Paulo Luis Netto Lobo, Ed. Saraiva. 
Direito De Família – Curso De Direito Civil (Vol. V) – F. Tartuce – Ed. Gen. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

Familias - Leoni, José Maria. Ed. Gen. 
Fundamentos de Direito Civil - Teixeira, Ana Carolina Brochado, eTepedino, Gustavo. Vol. 6. Famílias. Ed. Gen. 
Direito de Família. Madaleno, Rolf. Ed. Gen. 
Direito das Famílias. Santos, Dimas Messias dos. Ed. Saraiva. 
Direito Civil Brasileiro. Gonçalves, Carlos Roberto. Vol. 6 – família . Ed. Saraiva.  
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