
 PLANO DE AULA 

Curso:  Secretariado Turno: Manhã Ano letivo: 2022 

Disciplina: Direito Administrativo Comercial  Professor: Tássio Mascarenhas de Carvalho Carga horária: 40 hs 
 

Competências Habilidades 

Habilidades específicas 

dos itinerários de 
formação técnica 

profissional 

Integração entre as 
áreas e/ou 

componentes 
Data Objetivos de aprendizagem Objeto de conhecimento 

 

2. Exercitar a 
curiosidade 
intelectual e recorrer 
à abordagem própria 
das ciências, 
incluindo a 
investigação, a 
reflexão, a análise 
crítica, a imaginação 
e a criatividade, para 
investigar causas, 
elaborar e testar 
hipóteses, formular 
e resolver 
problemas e criar 
soluções (inclusive 
tecnológicas) com 
base nos 
conhecimentos das 
diferentes áreas. 

 
(EM13LP12) 
 
Selecionar 
informações, 
dados e 
argumentos em 
fontes confiáveis, 
impressas e 
digitais, e utilizá-
los de forma 
referenciada, para 
que o texto a ser 
produzido tenha 
um nível de 
aprofundamento 
adequado (para 
além do senso 
comum) e 
contemple a 
sustentação das 
posições 
defendidas. 
 
 
(EM13LP45)  
 
Analisar, discutir, 
produzir e 
socializar, tendo 
em vista temas e 
acontecimentos 
de interesse local 
ou global, 
notícias, 

 
(EMIFCG07) 
 
Reconhecer e analisar 
questões sociais, 
culturais e ambientais 
diversas, identificando 
e incorporando valores 
importantes para si e 
para o coletivo que 
assegurem a tomada 
de decisões 
conscientes, 
consequentes, 
colaborativas e 
responsáveis. 
 
(EMIFCG09) 
 
Participar ativamente 
da proposição, 
implementação e 
avaliação de solução 
para problemas 
socioculturais e/ou 
ambientais em nível 
local, regional, 
nacional e/ou global,  
corresponsabilizando-
se pela realização de 
ações e projetos 
voltados ao bem 
comum. 
 
 

Promover 

conhecimento na 

área direito 

administrativo e 

comercial faz com o 

estudante posso 

colaborar de forma 

mais eficiente no 

seu ambiente de 

trabalho, dessa 

forma a presente 

disciplina além de se 

relacionar com a 

temática da 

empregabilidade, 

oportuniza aos 

estudantes que 

sejam mais críticos 

e conscientes em 

relação aos direitos 

e deveres como 

colaboradores e até 

mesmo como 

consumidores.   

 

 

20/09 

(2h aula) 

 

Apresentar conceitos do 
Direito, normas jurídicas, 
identificando a hierarquia 
das normas jurídicas e 
ramos do Direito; 

 
1. Noções Básicas do 
Direito 
 
1.1 Conceitos básicos do 
Direito; 
1.2 Normas Jurídicas; 
1.3 Hierarquia das 
Normas Jurídicas; 
1.4 Ramos do Direito. 
 

 

27/09 

(2h aula) 

 

 

 
Comparar os princípios  
constitucionais expressos, 
para compreender os valo
res que fundamentam os 
fins da administração  
pública; 

 
2. Noções de Direito 
Administrativo 
 
2.1 Conceitos do Direito 
Administrativo 
2.2 Princípios do Direito 
Administrativo 
2.3 Administração Pública 
- Atos Administrativos 
 

 

04/10 

(2h aula) 

 

 
Traçar as diferenças entre
as espécies de agentes  
administrativos; cargos,  
empregos e funções  
públicas;  
  
 

 
3. Agentes Públicos 
 
3.1 Tipos de agentes públ
icos e regimes 
3.2 Regras aplicáveis aos
 agentes públicos 

 

11/10 

 
 
Explicar os direitos e  
vantagens dos servidores 
e o seu regime especial  

 
3. Agentes Públicos – 
continuação 
 
3.3 Direitos aplicáveis  
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fotodenúncias, 
fotorreportagens, 
reportagens 
multimidiáticas, 
documentários, 
infográficos, 
podcasts 
noticiosos, artigos 
de opinião, 
críticas da mídia, 
vlogs de opinião, 
textos de 
apresentação e 
apreciação de 
produções 
culturais 
(resenhas, 
ensaios etc.) e 
outros gêneros 
próprios das 
formas de 
expressão das 
culturas juvenis 
(vlogs e podcasts 
culturais, 
gameplay etc.), 
em várias mídias, 
vivenciando de 
forma significativa 
o papel de 
repórter, analista, 
crítico, 
editorialista ou 
articulista, leitor, 
vlogueiro e 

 (2h aula) 

 

 

de aposentadoria; aos servidores públicos 

 

18/10 

(2h aula) 

 

 
Discutir o serviço público 
como uma das atividades 
do Estado, de modo a dife
renciar as atividades 
delegáveis e as  
indelegáveis aos  
particulares; 
  
 

 
4. Serviços Públicos,  
Licitações e Contratos  
Administrativos 
 
4.1 Introdução ao serviço
público  
4.2 Concessão e  
permissão dos serviços  
públicos: natureza,  
princípios e modalidades 
 

 

25/10 

(2h aula) 

 

 

 
Identificar as principais  
mudanças trazidas ao pro
cedimento de licitação pel
a lei 14.133/21, 
comparando-as  
com a lei 8.666/93,bem 
como as novas  
disposições legais  
aplicáveis aos contratos  
administrativos,  
comparando-as com as 
anteriores; 

 
4. Serviços Públicos,  
Licitações e Contratos  
Administrativos –
continuação 
 
4.3 Licitações:  
modalidades, dispensa e i
nexigibilidade,  
procedimentos e 
crimes administrativos  
das licitações 
4.4 Contratos  
Administrativos: conceito, 
normatividade, sujeitos, 
características, espécies, 
cláusulas exorbitantes,  
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booktuber, entre 
outros. 
 
(EM13CHS204) 
 
Comparar e 
avaliar os 
processos de 
ocupação do 
espaço e a 
formação de 
territórios, 
territorialidades e 
fronteiras, 
identificando o 
papel de 
diferentes 
agentes (como 
grupos sociais e 
culturais, 
impérios, Estados 
Nacionais e 
organismos 
internacionais) e 
considerando os 
conflitos 
populacionais 
(internos e 
externos), a 
diversidade 
étnico-cultural e 
as características 
socioeconômicas, 
políticas e 
tecnológicas. 

extinção e sanções. 
 

01/11 

(2h aula) 

 

 

 
 
Compreender a 
intervenção do Estado na 
propriedade privada como
garantia à supremacia do 
interesse público;  
 

 
5. Intervenção do Estado 
na Propriedade Privada  
E Bens Públicos 
 
5.1 Bens públicos 
5.2 Competência e os  
fundamentos da  
intervenção do estado na 
propriedade privada  
 

 

08/11 

(2h aula) 

 

 
Diferenciar as formas de  
intervenção do Estado na 
propriedade privada, de  
modo a compreender as 
finalidades de cada uma  
delas; 
 
 

 
5. Intervenção do Estado 
na 
Propriedade Privada e Be
ns Públicos – 
continuação 
 
5.3 Modalidades de  
intervenção do estado na 
propriedade privada 

 

15/11 

FERIADO 

  

 

22/11 

(2h aula) 

 
Comparar os tipos de  
responsabilidade civil que
podem ser atribuídas ao 
Estado;  
 
 

 
6. Controle e  
Responsabilidade da  
Administração Pública 
 
6.1 Responsabilidade  
Civil do Estado 
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(EM13CHS605) 
 
Analisar os 
princípios da 
declaração dos 
Direitos 
Humanos, 
recorrendo às 
noções de justiça, 
igualdade e 
fraternidade, 
identificar os 
progressos e 
entraves à 
concretização 
desses direitos 
nas diversas 
sociedades 
contemporâneas 
e promover ações 
concretas diante 
da desigualdade e 
das violações 
desses direitos 
em diferentes 
espaços de 
vivência, 
respeitando a 
identidade de 
cada grupo e de 
cada indivíduo. 
 

  
 

6.2 Diferentes formas de 
controle da administração
pública  
6.3 Instrumentos  
processuais de controle  
judicial da Administração 
Pública 

 

29/11 

(2h aula) 

 

 
Compreender a evolução 
histórica do Direito  
Empresarial bem como a  
aplicabilidade da Teoria  
da Empresa no Novo  
Código Civil de 2002;  

 
7. Noções Introdutórias  
De Direito Empresarial 
 
7.1 Evolução Histórica  
do Direito Empresarial 
7.2 Teoria Geral do  
Direito Societário 
 

 

06/12 

(2h aula) 

 

 
Entender a conceituação 
de Empresário,ꞏ as  
características da pessoa 
física e jurídica conforme 
a legislação; 
 

 
8. O Código Civil e o 
Direito Empresarial 
 
8.1 Sujeito de Direito: 
Pessoa física e jurídica; 
8.2 Objeto do Direito: 
bens; 

 

13/12 

(2h aula) 

 

 
Compreender as  
sociedades  
quanto a sua forma de  
constituição;  
 

 
8. O Código Civil e o 
Direito Empresarial – 
continuação 
 
8.3 Empresas e 
empresário comercial 
8.3.1 Conceito de 
empresário comercial. 
8.3.2 Espécies de 
empresas. 
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8.3.3 Sociedades 
Comerciais 
 
 

 

CARGA HORÁRIA DO PLANO: 24H. 

Metodologia 

● A disciplina será regida pela dialogicidade e prática com recurso áudio visual. 
● Proposta e correção de exercícios de classe e /ou para casa. 
● Usará a plataforma virtual como ambiente para construção da inteligência coletiva, onde os alunos, professores de estúdio e professores presenciais 

trocarão opiniões e solucionarão dúvidas a respeito da disciplina, enaltecendo assim o conhecimento coletivo. 
 

Material de Apoio 

● Lousa interativa touch screen; 
● Livros; 
● Slides; 
● Vídeos; 
● Chroma key; 
● Alpha. 

 

Estratégia de Avaliação  

Conforme PORTARIA SEDUC-SUEB Nº 01 DE 28 DE JANEIRO DE 2019 
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