
 

 

 

 

PROJETO LABORATÓRIO FDRP 

  LAB. [ ] I  - [  ] II   - [x ] III - [  ] IV  - [ x ] V  - [  ] VI  ANO/SEMESTRE:       2020/ 1º SEMESTRE        

 TÍTULO DO EIXO A SER DESENVOLVIDO: Crédito e Endividamento: apoio e prevenção 

 DOCENTES RESPONSÁVEIS: Iara Pereira Ribeiro 

 NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS, SE HOUVER:  15 (10 para Lab. III e 5 para Lab. V) 

OBJETIVOS: 

 O projeto tem por objetivo propiciar ao estudante a oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido no Laboratório na 

solução de problemas de proteção e prevenção em situações de endividamento. 

 Busca-se unir ensino e prática sobre as relações de consumo visando:  

a) Compreender o fenômeno do endividamento na sociedade de consumo; 

b) Aprofundar os conceitos jurídicos de diversas disciplinas para efetiva prevenção e proteção da pessoa em situação 

de endividamento; 

c) Identificar práticas comerciais de concessão de crédito que contribuem para o excessivo endividamento das 

famílias;  

d) Analisar as consequências jurídicas da concessão de crédito abusivo; 

 METODOLOGIA: 

Encontros semanais no final da tarde, iniciando com discussão ou exposição sobre os textos sugeridos e em seguida 

elaboração conjunta das atividades a serem desenvolvidas. 

 

ARTICULAÇÃO DO EIXO COM O PPP E COM OUTRAS DISCIPLINAS: 

A articulação do projeto com o PPP ocorre pela integração entre teoria e prática e a integração entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

O projeto está alinhado com as disciplinas do 3º e 5º semestre do curso, como: Direito Civil III – Reais, Direito Civil IV – 

Obrigações, Direito Processual Civil e Direito Constitucional, bem como Direito do Consumidor e Direito Civil VI – Contratos 

que serão oferecidos posteriormente. 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

- Revisão e atualização de material explicativo sobre as dívidas mais comuns e possibilidade de soluções. 

- Criação de material de áudio ou audiovisual sobre o tema do endividamento. 

- Agendar e realizar palestras/oficinas em entidades parceiras com a finalidade de esclarecer sobre direitos e soluções para 

a situação de endividamento ou de superendividamento. 

- Preparar e organizar evento científico sobre endividamento. 

 

 

COC – 

COORDENAÇÃO DO CURSO 



 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO A SER APLICADO PELO PROFESSOR: 

 A composição da nota final será de até 8 pontos para os itens “a”, “b” e “c” e de 2 pontos para o item “d” abaixo descritos:  

a) Presença nas reuniões semanais. 

b) Leitura dos textos sugeridos e participação ativa nas reuniões.  

c) Participação, comprometimento e dedicação nas atividades combinadas.  

d) Elaboração de texto sobre um dos temas discutidos no semestre. 

                                      


