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 A atividade prática supervisionada (ATPS) é um método de ensino-

aprendizagem desenvolvido por meio de um conjunto de atividades 

programadas e supervisionadas e que tem por objetivos: 

� Favorecer a aprendizagem. 

� Estimular a corresponsabilidade do aluno pelo aprendizado eficiente e 

eficaz. 

� Promover o estudo, a convivência e o trabalho em grupo. 

� Desenvolver os estudos independentes, sistemáticos e o autoaprendizado. 

� Oferecer diferenciados ambientes de aprendizagem. 

� Auxiliar no desenvolvimento das competências requeridas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação. 

� Promover a aplicação da teoria e conceitos para a solução de problemas 

relativos à profissão. 

� Direcionar o estudante para a emancipação intelectual. 

 Para atingir estes objetivos as atividades foram organizadas na forma de 

um desafio, que será solucionado por etapas ao longo do semestre letivo.  

 Participar ativamente deste desafio é essencial para o desenvolvimento das 

competências e habilidades requeridas na sua atuação no mercado de trabalho. 

 Aproveite esta oportunidade de estudar e aprender com desafios da vida 

profissional. 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 
 Ao concluir as etapas propostas neste desafio você terá desenvolvido as competências 
e habilidades descritas a seguir. 
 

� Compreende tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e estratégias 
utilizadas na busca da qualidade, produtividade e competitividade das 
organizações. Abrange ações de planejamento, avaliação e gerenciamento de 
pessoas e processos referentes a negociação. 

� O Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos atua no planejamento e 
gerenciamento dos subsistemas de gestão de pessoas, tais como recrutamento e 
seleção, cargos e salários, treinamento e desenvolvimento, avaliação de 
desempenho, rotinas de pessoal, benefício. 
 
  

 DESAFIO 
 
           Este desafio consiste em elaborar um texto analítico que verse sobre a seguinte questão: 
“O novo Direito Empresarial, com ênfase na função social e na capacidade contributiva, é 
coerente e adequado à atualidade? Ainda, identifique junto às empresas quais as 
consequências geradas em razão da elevada carga tributária exigida no Brasil”. 
         A proposta poderá ser desenvolvida em grupo que deverá ter no máximo quatro 
integrantes, além disso, o mesmo deverá se manter fixo ao longo de todo o processo. 
         Essa atividade é de suma importância para que o aluno desenvolva a aperfeiçoe seu 
senso crítico, por meio de leituras e reflexões e pesquisa de campo.  

 
  
ETAPA № 1  
 

� Aula-tema: Teoria Geral do Direito Empresarial. 
 

Nesta primeira etapa você poderá estudar os primeiros conceitos básicos do Direito 
Empresarial e sua função social, servindo de base para a formação de um raciocínio 
fundamentado. 

 Para realizá-la, é importante seguir os passos descritos. 
 
PASSOS 
 
Passo 1 - Escolha a sua equipe de trabalho e entregue ao seu professor uma lista com os 
nomes, RA e e-mails dos alunos que a comporão. Lembre – se que a equipe não poderá ter 
mais de quatro integrantes, e que a mesma deverá ser a mesma até o final do trabalho.  

 
Passo 2 - Leia atentamente os capítulos I, II, III e IV da Obra Manual de  
Direito Comercial e de Empresa, volume 1, Autor: Ricardo Negrão, que tratam sobre os 
conceitos de Direito Comercial e Direito Empresarial, Empresa e sua evolução e o 
Empresário. 
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Passo 3 - Pesquise em outra bibliografia indicada a seguir: COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de 
Direito Comercial, vol. I, Editora Saraiva. São Paulo: 2009. 
 
Passo 4 - Identifique, considerando as noções iniciais, obtidas nas primeiras aulas do curso 
de Direito Empresarial, e as pesquisas realizadas, as principais particularidades dos dois 
conceitos (Empresa e Empresário). Essa pesquisa será utilizada na construção da resposta 
final do desafio, por isso, quanto melhor ela for, mais simples será para o seu grupo 
responder ao questionamento. 
 
 
ETAPA № 2  
 

� Aula-tema: Função Social da Empresa em face da Constituição Federal de 1988. 
 
Nessa etapa, realizada em grupo, mas com passos individuais, você será levado a 

formular um raciocínio lógico e a analisar um tema atual sobre Função Social da Empresa.  É 
o primeiro passo para a construção do raciocino jurídico, que será indispensável ao aluno nas 
demais séries do curso. Essa etapa também é importante para o grupo exercitar o diálogo, a 
discussão e a formulação de uma idéia coesa sobre o tema. 
 Para realizá-la, é importante seguir os passos descritos. 
 
PASSOS 
 
Passo 1 - Leia individualmente o capítulo I, da obra CURSO DE DIREITO COMERCIAL, vol. 
I, do autor Fábio Ulhoa Coelho, que trata primordialmente sobre a noção de Direito 
Empresarial e sua função social. 
 
Passo 2 - Leia individualmente o texto: ”A Função Social da Empresa”. De Felipe Alberto 
Verza Ferreira. O artigo completo está disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6967>. Focalize a leitura nas etapas 
para entendimento da função social da empresa em face da Constituição Federal de 1988. 
 
Passo 3 - Reúna sua equipe para debater o tema acima proposto: “A Função Social da 
Empresa”. 
 
Passo 4 - Produza um texto de no máximo três laudas, que deverá ser entregue ao professor e 
que represente a ideia do grupo sobre a questão proposta, respondendo ao desafio proposto. 
 
     
ETAPA № 3 
 

� Aula-tema: Princípios do Direito Cambiário. 
 

Nesta primeira etapa, você poderá estudar os primeiros conceitos básicos dos Títulos 
de Crédito, servindo de base para a formação de um raciocínio fundamentado. 

 Para realizá-la, é importante seguir os passos descritos. 
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PASSOS 
 
Passo 1 - Leia atentamente o capítulo 10 da Obra Curso de Direito Comercial, volume 1,  
Autor: Fábio Ulhoa Coelho, que trata sobre os conceitos de Direito Cambiário e seu 
princípios. 
 
Passo 2 - Pesquise em outras bibliografias indicadas para a disciplina, sobre os Títulos de 
Crédito – Teoria Geral dos Títulos de Crédito e princípios cambiários. 
 
Passo 3 - Elabore um trabalho escrito contendo as respostas aos questionamentos abaixo 
formulados e entregue ao professor da disciplina. O trabalho deve ser redigido com 
formatação de acordo com as regras da ABNT ABNT, que está disponível no site: 
<http://www.unianhanguera.edu.br/anhanguera/bibliotecas/normas_bibliograficas/index
.html>, acessado em 07 de junho de 2010 e conter minimamente: capa e bibliografia, além das 
respostas aos questionamentos. 
 
a) Conceitue títulos de crédito conforme o novo Código Civil Brasileiro. 
b) Conceitue o princípio da cartularidade. 
c) Conceitue o princípio da literalidade. 
d) Conceitue o princípio da autonomia e abstração. 
 
  
 
ETAPA № 4  
 
� Aula-tema: Direito Tributário. Princípios Constitucionais da Legalidade, da 

Igualdade, da Anterioridade e da Capacidade Contributiva.  
  

Esta atividade é importante para que você compreenda os principais aspectos legais que 
envolvem a legislação tributária e fiscal. 

Para realizá-la, é importante seguir os passos descritos. 
 
PASSOS 
 
Passo 1 - Leia individualmente o texto: ”Princípio da Capacidade Contributiva. Pauta ao 
legislador ou fonte de direito fundamental do contribuinte?”. De Oziel Francisco de Souza. O 
artigo completo está disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=13999>, 

acessado em 07 de junho de 2010. Focalize a leitura nas etapas para entendimento do 
princípio da capacidade contributiva. 
 
Passo 2 - Reúna sua equipe para debater o tema acima proposto: “Princípio da Capacidade 
Contributiva. Pauta ao legislador ou fonte de direito fundamental do contribuinte”. Ainda, 
visite empresas e identifique quais as consequências geradas em razão da elevada carga 
tributária exigida no Brasil. 
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Passo 3 - Elabore um trabalho escrito, em equipe, sobre o tema proposto e entregue ao 
professor da disciplina. O trabalho deve ser redigido com formatação de acordo com as 
regras da ABNT, que está disponível no site: 
<http://www.unianhanguera.edu.br/anhanguera/bibliotecas/normas_bibliograficas/index
.html>, acessado em 07 de junho de 2010 e conter minimamente: capa e bibliografia, além das 
respostas aos questionamentos. 
 
 
  
 


