
FACULDADE DE DIREITO UFMG

Plano de Ensino de Disciplina

VERSÃO CURRICULAR: 2012/1

NOME DA DISCIPLINA: TÓPICOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO B: ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA E ENTIDADES DE COLABORAÇÃO

CÓDIGO: DIP 058 DEPARTAMENTO: DIP
 TIPO:  ___OBRIGATÓRIA      X OPTATIVA     ___ OUTROS

C.H.TOTAL:  45 HORAS/AULA CRÉDITOS: 03 PERÍODO: 

EMENTA

Estudo da estrutura e funcionamento dos órgãos e pessoas da administração pública direta e indireta e
das  entidaes  do  terceiro  setor  que  colaboram com o  poder  público  mediante  diferentes  formas  de
parcerias.

UNIDADES DE ENSINO

I – Noções preliminares. Administração pública (sentido objetivo e subjetivo). Atividade
administrativa: conceito e principais modalidades. 

II  –  Organização  administrativa:  noções  introdutórias.  Sujeitos  de  direito.  Pessoas
jurídicas: conceito;  distinção entre pessoa jurídica e órgão; classificações; o Estado
como pessoa jurídica. Organização do Estado brasileiro: descentralização política. 

III  –  Administração  centralizada  (direta).  Desconcentração  administrativa:  órgãos
públicos; hierarquia. 

IV – Descentralização administrativa e administração indireta.  Autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista, fundações de direito privado; subsidiárias;
consórcios públicos (natureza e regime jurídico). 

V  –  Entidades  de  colaboração  e  paraestatais:  serviços  sociais  autônomos,
organizações sociais; organizações da sociedade civil de interesse público; entidades
de apoio.

Obs.: O horário das aulas de Tópicos em Direito Administrativo B (DIP 058) na terça-feira
está lançado dessa maneira porque o sistema da UFMG não aceita outra forma. Porém, as
aulas serão ministradas nos dois horários (20:50 h às 22:30 h) para uma mesma disciplina,
alternando-se  as  aulas  das  duas  disciplinas,  da  seguinte  maneira:
- a disciplina  “Tópicos em Direito Administrativo B (DIP 058):  Organização Administrativa
e Entidades de Colaboração” terá aulas nas seguintes terças-feiras (de 20:50 h às 22:30
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h): 14 (catorze) e 28 (vinte e oito) de março; 11 (onze) de abril; 02 (dois), 16 (dezesseis) e
30 (trinta) de maio; 13 (treze) e 27 (vinte e sete) de junho e 11 (onze) de julho. - a disciplina
“Tópicos  em  Direito  Administrativo  B  (DIP  058):  Discricionariedade  Administrativa  e
Controle Jurisdicional” terá aulas nas seguintes terças-feiras (de 20:50 h às 22:30 h): 21
(vinte e um) de março; 04 (quatro) e 18 (dezoito) de abril; 09 (nove) e 23 (vinte e três) de
maio;  06 (seis) e 20 (vinte) de junho e 04 (quatro) de julho.
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