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"A Velhice" 

"A velhice não é um fato estático; é o resultado e o prolongamento de um 

processo. Em que consiste este processo? Em outras palavras, o que é 

envelhecer? Esta ideia está ligada à ideia de mudança. Mas a vida do 

embrião, do recém-nascido, da criança, é uma mudança contínua. Caberia 

concluir daí, como fizeram alguns, que nossa existência é uma morte lenta? É 

evidente que não. Semelhante paradoxo desconhece a verdade essencial da 

vida: ela é um sistema instável no qual se perde e se reconquista o equilíbrio 

a cada instante; a inércia é que é o sinônimo de morte. A lei da vida é mudar". 

 

(SIMONE DE BEAUVOIR, 1970) 
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Do que se Trata 

 

O objetivo do programa Universidade Aberta à Terceira Idade é possibilitar ao 

público idoso aprofundar conhecimentos em alguma área de seu interesse e 

ao mesmo tempo trocar informações e experiências com os jovens.  

 

O público idoso possui liberdade para escolher as disciplinas de seu interesse, 

dentre as vagas oferecidas pelas Unidades da Universidade de São Paulo, em 

disciplinas regulares, atividades culturais e esportivas. 

 

Ao término, os(as) participantes com frequência regular receberão atestado 

de participação emitido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 

Universitária, quando a coordenação do curso/atividade assim o determinar e 

desde que a aluna/o aluno cumpra as exigências da disciplina. 

 

Princípios do Programa (PRCEU) 
 

1º) ideal de abertura a mais ampla possível: ao idoso não se pede 

senão o seu desejo de aprender. A escolha das disciplinas é livre, como é livre 

nossa constelação de interesses quando nos libertamos da rotina da 

sobrevivência. 

 

2º) ideal da convivência dos idosos com os alunos de graduação: o 

oposto da discriminação verificada na sociedade: moços de um lado, velhos 

de outro. Neste sentido, a UATI é renovadora, pois os idosos compartilham 

as mesmas classes com os alunos regulares. A experiência tem revelado que 

os jovens saem enriquecidos, afetiva e intelectualmente, desse convívio com 

pessoas maduras e motivadas tão só pela paixão do saber. 

 

3º) a gratuidade: valor próprio de uma instituição que timbra em manter 

a sua função pública. 
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Matrículas  
 

Público alvo e Pré-requisito: possuir idade igual ou superior a 60 anos. 

 

Disciplinas semestrais e gratuitas. 

1) A escolha das disciplinas é livre, desde que não haja conflito no horário 

de oferecimento das disciplinas de seu interesse; 

2) Verifique com antecedência em quais disciplinas possui interesse em se 

matricular; 

 

Período de inscrição: 11/02 a 15/02/2019, de segunda a sexta-feira, das 

8h30 às 17h. 

 

Matrícula Presencial, por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição, 

na sala do Apoio Acadêmico (D-310, 2º andar) da Faculdade de Direito de 

Ribeirão Preto. 

 

Documentos necessários: cópia do documento de identidade pessoal, 

acompanhado da via original para conferência. 

 

 

Informações 
 
Secretaria da Comissão de Cultura e Extensão Universitária  

Fone: (16) 3315-9128 

Email: ccexfdrp@usp.br  

Sala: D – 310 (Seção de Apoio Acadêmico) 

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 
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Disciplinas Oferecidas no 1º sem.2019 
 

 

Atividade Didático-cultural 

1.Noções Gerais de Direito: 

É um disciplina criada pela Comissão de Cultura e Extensão 

Universitária da FDRP, oferecida semestralmente desde o 

primeiro semestre de 2012, composta e frequentada 

exclusivamente por alunos da terceira idade. 

 

 

Disciplinas Regulares 

São disciplinas do Curso de Graduação em Direito da FDRP, por 

meio das quais os alunos da terceira idade compartilham e 

convivem ao longo de todo o semestre nas mesmas classes com 

os alunos regulares de graduação. 
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Informações das Disciplinas 
 
1. Noções Gerais de Direito 

 
 
Coordenação: Comissão de Cultura e Extensão Universitária (Presidente 
Prof. Assoc. Claudio do Prado Amaral). 
Ministrantes: calendário do curso em elaboração. 

 

Objetivo: oferecer conhecimentos básicos na área de Direito, visando maior 

conhecimento sobre o direito e sua influência no cotidiano. 

 

Turma única:  

o Período: 27/02 a 03/07/2019. 

o Quartas-feiras (14h às 16h)  

o 60 vagas.  
 

2. DFB1205 – Filosofia Geral: Ética 
 

Ministrante: Prof. Dr. Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho 

 

Objetivo: Refletir sobre a ética (a englobar moral, direito e política) como 

processo de autoconstrução do homem e da comunidade; - refletir sobre o 

sentido ético da experiência científica do direito e sobre a especificidade da 

ciência do direito enquanto saber prático-prudencial. 

 

Descrição: Programa da disciplina: 1.Gênese grega da Filosofia. Caracteres 

distintivos da Filosofia-Ciência como novo pensamento crítico-problemático. 

2.A primeira geração: os pré-socráticos e o problema da justiça 3.A sofística e 

o problema da justiça 4.Sócrates e o problema da justiça 5.Platão e o 

problema da justiça 6.A Ética a Nicômaco. O fim da vida, ou “viver para quê?” 

7.A Ética a Nicômaco. Realização humana como telos da existência. 8.A Ética 

a Nicômaco. O desejo e o desafio de autoconstrução humana. 9.A Ética a 

Nicômaco. A justiça. 10.A Ética a Nicômaco. As paixões e o desafio de 

autoconstrução humana. 11.A Ética a Nicômaco. A inteligência e o desafio de 

autoconstrução humana. 12.Os desafios éticos contemporâneos à luz das 

categorias éticas aristotélicas. 
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Turmas:  

o Período: 25/02 a 01/07/2019.  

o Turma A - 5 vagas 

 Sala B11  

 Segundas-feiras, das 08h15min às 10h 

o Turma B - 5 vagas 

 Sala B12  

 Segundas-feiras, das 10h15min às 12h 

 

Preenchimento das vagas: Por ordem de inscrição. 

 
 
 
 

3. DFB1203- Introdução ao Estudo do 
Direito 

 

 

Ministrante: Profª Drª Caio Gracco Pinheiro Dias 

 

Objetivo: Tem por fim responder às perguntas: "Que é Direito?", "Como o 

direito é conhecido?", revelar os objetivos principais, a que se estende o termo 

"Direito" (Direito Objetivo, Direito). Situar a Ciência do Direito no quadro das 

Ciências. Dar uma visão panorâmica das histórias do pensamento jurídico; 

dar os traços principais da dogmática jurídica e seus modelos básicos: 

analítico, hermenêutico e decisório. 

 

Descrição: O curso visa introduzir o aluno na Ciência do Direito, 

apresentando-lhe os conceitos fundamentais e aprimorando o aprendizado 

por meio de leitura de obras indicadas ao estudo, discussões de textos 

selecionados e avaliações críticas, a fim de que o aluno apreenda as noções 

básicas que nortearão todo seu curso de Direito. 

Programa: 1. O conceito de direito 1.1. Direito e moral 1.2. Direito e política 

1.3. Direito e justiça 1.4. Direito e Estado 1.5. Direito e Autoridade 1.6. Direito 

e Força 1.7. Direito e Poder 2. O direito na história 2.1. A jurisprudência 

antiga 2.2. O direito medieval: dogmática e ordenação racional 2.3. Estado 
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moderno e positivação do direito 2.4. A racionalidade da dogmática jurídica e 

do direito na atualidade 2.5. Direitos humanos: origens e compreensão atual 

2.6. Famílias do pensamento jurídico: common law e civil law 3. Modelos 

teóricos de ciência do direito 3.1. Direito Natural 3.2. Positivismo Jurídico 

3.3. Realismo Jurídico 4. Ciência do direito e Teoria da Norma 4.1. Norma e 

relações jurídicas 4.2. Tipos de normas jurídicas 4.3. Normas primárias e 

secundárias 4.4. Princípios, regras e políticas 5. Sistema jurídico e suas 

dicotomias. 5.1. Direito público e direito privado 5.2. Direito coletivo e direito 

social 5.3. Direito objetivo e direito subjetivo 6. Instituições de direito 6.1. 

Sujeito de direito, pessoa física e pessoa jurídica 6.2. Capacidade e 

competência 6.3. Dever e responsabilidade 6.4. Ato jurídico, fato jurídico e 

relação jurídica 6.5. Negócio jurídico 6.6. Ilícito e sanção 

 

Turmas:  

o Período: 26/02 a 02/07/2019.  

o Turma A - 2 vagas 

 Sala B11  

 Terças-feiras, das 14h15min às 16h 

o Turma B - 2 vagas 

 Sala B12  

 Terças-feiras, das 16h15min às 18h 

 
Preenchimento das vagas: Por ordem de inscrição. 
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4. DPP5204 – Propriedade Intelectual 
 

Ministrante: Prof. Rogério Alessandre de Oliveira Castro 
 

Objetivo: Por meio da pesquisa da doutrina, legislação e jurisprudência, 

preparar o acadêmico para a apreensão do conhecimento e capacidade para 

resolução de questões jurídicas relacionadas à propriedade intelectual e ao 

acesso à informação. 

 

Descrição: Direito industrial e interesse público. Patentes. Desenho 

Industrial. Marcas. Indicação Geográfica. Concorrência Desleal. Semelhanças 

e dessemelhanças com o Direito Autoral. Software. Cultivar. Topografia de 

circuitos integrados. 

Programa: 1. Por que estudar propriedade intelectual? Trips, dispositivos 

constitucionais e legislações específicas. 2. Evolução histórica do Direito da 

Propriedade Intelectual e a ideia da difusão do conhecimento. O que se 

entende por propriedade intelectual? O paradigma chinês do plágio. 3. Direito 

Industrial: Interesse Público e Direito da Concorrência. 4. Lei da Propriedade 

Industrial. Das Patentes. Invenção e modelo de utilidade. Patente Pipeline. 

Patente de medicamento. Regulamentação de Biossimilares. Desenhos 

Industriais. Importação Paralela e Concorrência Desleal. 5. Marcas. Relação 

com o aviamento. Classificação das marcas. Princípios do Direito Marcário. 

Ranking Interbrand. Trade Dress. As marcas e os domínios na internet. 6. 

Indicações Geográficas. Indicação de Procedência e Denominação de Origem. 

Estudo de Casos: Cachaça Brasileira e Champgne Francês. 7. Crimes contra a 

Propriedade Industrial. Medidas Cíveis contra o infrator. 8. Transferência de 

Tecnologia e da Franquia. 9. Lei de Proteção de Cultivares. Certificados 

Provisórios e definitivos. Exemplos de cultivares. 10. Lei de Proteção de 

Programas de computador. Regime jurídico de proteção. Indenização 

decorrente da comercialização de software pirata. 11. Lei de Direitos Autorais. 

Semelhanças e diferenças com o Direito Industrial. A indústria da música. 

Download. 12. Lei de Proteção das Topografias de circuitos integrados. 

 

Turma:  

o Período: 28/02 a 04/07/2019.  

o Turma A - 2 vagas 

 Sala C24  

 Quintas-feiras, das 08h15min às 10h 
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o Turma B - 2 vagas 

 Sala C23  

 Quintas-feiras, das 10h15min às 12h 

 

 

Preenchimento das vagas: Por ordem de inscrição. 
 



 

 

 

13 

5. DDP3203 – Direito Internacional 
Público 

 

 

Ministrante: Prof. Dr. Caio Gracco Pinheiro Dias  

 

Objetivo: A disciplina tem três objetivos específicos: a compreensão das 
noções elementares do Direito Internacional Público; o entendimento de 
como esse sistema reage a violações de suas normas; o conhecimento dos 
meios de soluções de conflitos internacionais. Pretende-se, com isso, 
capacitar os discentes para o entendimento dos fenômenos internacionais do 
ponto de vista jurídico e para a correta utilização das normas internacionais 
no contexto do direito interno. 
 

 

Descrição: Programa resumido: 1. Teoria Geral do Direito Internacional. 2. 

Fontes do Direito Internacional Público. 3. Sujeitos de Direito Internacional 

Público. 4. Violação do Direito Internacional. 5. Solução de conflitos 

internacionais. 

 

Turmas:  

o Período: 28/02 a 04/07/2019.  

o Turma A - 2 vagas 

 Sala B21  

 Quintas-feiras, das 14h15min às 16h 

o Turma B - 2 vagas 

 Sala B22  

 Quintas-feiras, das 16h15min às 18h 

 

Preenchimento das vagas: Por ordem de inscrição. 
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6. DPP1201 – Direito Civil I – Pessoas e 
Bens 

 

 

Ministrante: Profa. Dra. Iara Pereira Ribeiro  

 

Objetivo: Apresentar os conceitos preliminares de direito civil. 

 

 

Descrição: Programa resumido: 1. Formação histórica do Direito Civil 

brasileiro. 2. Pessoa e personalidade. 3. Pessoa natural. 4. Incapacidade 

absoluta e incapacidade relativa. 5. Noção e classificação das pessoas 

jurídicas. 6. Domicílio. 7. O direito geral da personalidade. 8. Noção e 

classificação de bens 9. Tutela dos direitos, prescrição e decadência. 

 

Turmas:  

o Período: 26/02 a 04/07/2019.  

o Turma A - 2 vagas 

 Sala B11  

 Terças-feiras, das 16h15min às 18h 

 Quintas-feiras, das 10h15min às 12h 

o Turma B - 2 vagas 

 Sala B12  

 Terças-feiras, das 14h15min às 16h 

 Quintas-feiras, das 08h15min às 10h 

 

Preenchimento das vagas: Por ordem de inscrição. 
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