
 

 

PLANO DE ENSINO 
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EMENTA 

 
O desenvolvimento do Curso de Direito das Obrigações, com base na estrutura do novo 
Código Civil brasileiro, compreenderá quatro partes: a primeira, refere-se à Introdução 
Geral ao Direito das Obrigações, relacionando conceitos correlatos, definição, 
importância, evolução, estrutura e fontes. A segunda parte fixará as classificações das 
obrigações, dimensionando a crise e a frustração no seu cumprimento. A terceira refere-
se à extinção das obrigações, compreendendo a teoria do pagamento e as formas 
especiais de pagamento. A quarta e última parte ocupa-se das formas de transmissão das 
obrigações, abrangendo a cessão de crédito, a assunção de dívida e a cessão de 
contrato.  
 

 

OBJETIVOS 

 
Adquirir competências e habilidades que levam o aluno a compreender as diversas 
modalidades de obrigações, relacionando sua origem e sua extinção, enfatizando a 
importância dos conhecimentos de conceitos e de construções teóricas do direito das 
obrigações e a correlação entre estas e outros institutos dos departamentos do Direito 
Civil.  
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 
 

Unidade 1- Introdução: 
  1.1-Noções gerais, evolução, conceitos e fontes das obrigações; 
  1.2-Elementos constitutivos da relação obrigacional. 
 
Unidade 2- Modalidades das Obrigações: 
  2.1-Obrigações Naturais;  
  2.2-Obrigações de: dar, fazer, não fazer; 
  2.2-Obrigações alternativas, facultativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; 
  2.3-Obrigações propter rem e figuras afins; 
  2.4-Obrigações de juros; 

2.5-Obrigações pecuniárias. 
  2.6-Outras modalidades de obrigações; 
 
Unidade 3- Adimplemento e extinção das obrigações 
  3.1-Pagamento; 



 

 

  3.2-Pagamento por consignação, sub-rogação, imputação, dação, novação, 
compensação, confusão, remissão, transação. 
 
Unidade 4 - Transmissão das obrigações 
  4.1-Conceito e noções gerais de transmissão 
  4.2-Cessão de crédito 
  4.3-Assunção da dívida 
  4.4-Cessão de contrato 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aula expositiva dialogada; seminários, atividades de pesquisa, trabalho em grupo, aula 
prática. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
1ª avaliação: 30 pontos 
2ª avaliação: 30 pontos 
3ª avaliação: 40 pontos. 
Exame Especial : 100 pontos 
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