CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PARTE GERAL
Importância do estudo dos contratos
Concepção histórica do contrato: do início dos tempos ao contrato de adesão
Os contratos no Código Civil de 2002
CONTRATOS EM ESPÉCIE
Contratos nominados no Código Civil
Contratos atrelados à relação de consumo
Contratos a picos ou inominados
Contrato de Holding
Contrato de Compliance
Contratos com o Terceiro setor
Contratos Empresariais
Contratos Ambientais
Novos contratos imobiliários
Contratos digitais
Crimes contratuais
ESTRUTURA DOS CONTRATOS
Noções introdutórias
Conceito de contrato
Natureza jurídica do contrato
Planos de existência, validade e eﬁcácia aplicáveis ao contrato
Forma e prova do contrato
PRINCÍPIOS DO DIREITO CONTRATUAL
Dignidade da pessoa humana
Autonomia e Consensualismo
Força obrigatória
Rela vidade subje va dos efeitos do contrato
Função Social
Boa-fé Obje va

Boa-fé Subje va
FORMAÇÃO DOS CONTRATOS
Noções básicas
Pontuação
Proposta
Aceitação
Contratos entre ausentes
Lugar da Formação
ESTIPULAÇÕES CONTRATUAIS EM RELAÇÃO A TERCEIROS
Es pulação em favor de terceiro
Promessa de fato de terceiro
Contrato com pessoa a declarar
CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS
O recurso pedagógico da classiﬁcação
Classiﬁcação dos contratos no Direito Romano
Contratos considerados em si mesmos
Classiﬁcação dos contratos reciprocamente considerados
GENERALIDADES DO ESTUDO DOS CONTRATOS
Contrato preliminar
Contratos A picos
Interpretação dos Contratos
Vícios Redibitórios
Evicção
EXTINÇÃO DOS CONTRATOS
Ex nção natural do contrato
Causas anteriores ou contemporâneas à formação dos contratos
Causas supervenientes à formação
Caso fortuito ou força maior
Teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva
Responsabilidade contratual
CONTRATOS EM ESPÉCIE

Contratos nominados no Código Civil
Contratos atrelados à relação de consumo
Contratos a picos ou inominados
PRÁTICA CONTRATUAL
Desenvolvimento prá co dos principais contratos
Conhecendo o Processo Civil e sua aplicação no universo contratual
Conhecendo o Código de Defesa do Consumidor e sua aplicação no universo contratual
METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA
A técnica da análise temá ca.
O conhecimento cien ﬁco.
Tipos de normas técnicas.
A elaboração do trabalho cien ﬁco.
Conceitos e estruturação de uma pesquisa.
As variáveis envolvidas, os métodos de coleta de dados e o projeto de pesquisa.
DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR
A didá ca do ensino e a ciência jurídica.
Tendências contemporâneas em Educação e o papel da Didá ca.
Planejamento do ensino.
Escolha de objetos e seleção de conteúdo.
Avaliação do processo ensino-aprendizagem.

