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Atividades Síncronas:  

Serão realizadas atividades síncronas semanalmente, nos seguintes dias e horários, de acordo com o 
turno em que o aluno(a) estava originalmente matriculado(a): 

Alunos(as) inscritos no turno Integral: quintas-feiras, das 14h às 15h30 

Alunos(as) inscritos no turno Noturno: sextas-feiras, das 19h às 20h30 

Havendo necessidade, o(a) aluno(a) poderá participar das atividades síncronas em horário diverso 
daquele em que estava cursando a UC. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

A UC compreenderá atividades assíncronas (e.g. leitura dirigida, fichas de reação a partir de textos e 
vídeos) e síncronas (exposição e debate online). 
 
Alunos(as) que experimentem limitações para participar de atividades síncronas não serão 
prejudicados(as). Nesses casos, serão buscadas alternativas de forma negociada entre docente e 
discentes para viabilizar o processo de ensino-aprendizagem. 
 
O Moodle será utilizado como plataforma de comunicação e realização de atividades assíncronas e o 
Google Meet servirá como meio de interação para as atividades síncronas. 
 
A realização das atividades da UC (somando-se as síncronas e assíncronas) demandará, em média, 5h 
de dedicação semanal. 
 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação do(a) aluno(a) levará em conta os seguintes critérios: 
 
a) Assiduidade nos acessos ao Moodle e na realização das atividades assíncronas; e 
b) Participação nas atividades síncronas, respeitados os arranjos específicos para garantir 
acessibilidade. 
 
Ao final do semestre, conforme determinação do Conselho Universitário, não será atribuída nota, mas 
sim conceito “cumprido/não cumprido”.  
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Sundfeld, Carlos Ari. O Direito e as Parcerias Empresariais e Contratuais entre Estado e Particulares. 
Cadernos FGV Projetos, v. 23, p. 54-60, 2014.  

 

Cronograma de aulas semanais 

Semana Conteúdo programático 

1 13 - 18 de julho Congresso Acadêmico 

2 20 -25 de julho Princípios e interpretação da Ordem Econômica na CF/88 

3 27 de julho – 01 de agosto Princípios da Ordem Econômica na visão do STF 

4 03-08 de agosto Formas de atuação do Estado na economia  
e seus fundamentos constitucionais 

5 10-15 de agosto Empresas estatais: funções, regime jurídico e privatizações 

6 17 -22 de agosto Serviços públicos I:  
como e por que defini-los e a visão do STF 

7 24 -29 de agosto Serviços públicos II:  
formas de prestação, remuneração e as concessões 

8 31 de agosto - 05 de setembro Parcerias Público-Privadas:  
propósitos, fundamentos e regime jurídico 

9 07-12 de setembro Direito antitruste I: fundamentos e objetivos 

10 14 -19 de setembro Direito antitruste II: controle de estruturas 

11 21 -26 de setembro Direito antitruste III: controle de condutas 

 


