SEMINÁRIO TEMÁTICO
COMO RESOLVER QUESTÕES DE DIREITO EMPRESARIAL
(OAB E CONCURSOS)
Sábados: 09h às 13h
I – PROFESSORES: Bruno Costa e Flávia Machado
II – TEMA GERAL: Noções gerais de Direito Empresarial.
III – OBJETIVOS: Proporcionar ao aluno conhecimento básico para resolução de questões de Direito
Empresarial, com ênfase na solução das questões elaboradas para o exame da OAB e concursos
públicos.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: Teoria geral da empresa. Sociedades. Títulos de crédito. Falência e
Recuperação da Empresa.
V – METODOLOGIA: Aulas expositivas e dialogadas.
VI – AVALIAÇÃO: Dois simulados contemplando questões similares as trabalhadas nas aulas (50
pts. cada)
VII – CARGA HORÁRIA: 18 horas/aula (1 crédito acadêmico).
VIII – CRONOGRAMA: 05 encontros
Mês
Setembro
Outubro
Novembro

Dias de aula
01, 29
20
10
24 (9h às 11h)

IX – PARTICIPANTES: Os estudantes matriculados a partir do 5ª período.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 17/08 a 26/08 de 2018, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 01/09 a 06/09 de 2018, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de OUTUBRO.
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de
OUTUBRO e NOVEMBRO de 2018.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá
efetuar o pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as
atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

