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DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina:  SEGURIDADE SOCIAL 

Curso: DIREITO 10º. Período 

Carga horária semanal 4 hs/a Carga horária semestral 72 hs/a 

Docente Responsável: 

EMENTA 

Histórico. Estrutura Constitucional. Princípios. Prestações Previdenciárias (benefícios). Benefícios 

Acidentários. Custeio da Seguridade Social. Regime suplementar nas empresas. 

 OBJETIVOS GERAIS 

A disciplina objetiva promover a compreensão crítica da estrutura constitucional de proteção social no 

Brasil, com enfoque nos princípios orientadores, objetivos e forma de custeio da seguridade social; 

também visa apresentar as principais regras para acesso aos benefícios e serviços de responsabilidade 

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), habilitando o discente para a prática administrativa e 

judicial. Busca, ainda, atualizar o conhecimento que vem sendo produzido nas áreas de previdência, 

saúde e assistência, por meio da reflexão sobre as escolhas legislativas e os posicionamentos 

doutrinários e jurisprudenciais. Por fim, busca apresentar, de forma crítica, as principais obrigações e 

direitos dos tomadores de serviços (empresas e equiparados) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos, a disciplina visa promover a conscientização sobre os princípios norteadores 

da proteção social no Brasil, seus limites e desafios, assegurar a constante e necessária atualização em 

matéria de legislação previdenciária, sanitária e assistencial; fomentar a reflexão crítica acerca da 

complementariedade entre solidariedade e equilíbrio financeiro e atuarial no campo da seguridade e 

capacitar os discentes para a prática da defesa tanto dos interesses do segurado, quanto do respeito 

capacidade contributiva por parte dos tomadores de serviço. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Estado e Seguridade Social no Brasil; 1.1 Política pública social em tempos de globalização econômica 

Componentes do sistema de seguridade social no Brasil; 1.2 Princípios norteadores e os valores do bem-

estar e da justiça social; 1.3 Contribuições para custeio da Seguridade Social e seu Orçamento. 2. 

Previdência Social; 2.1 O Sistema Previdenciário Nacional: organização e estrutura; 2.2 O Regime Geral 

de Previdência Social: princípios e disposições gerais; 2.3 Sujeitos da relação jurídica de previdência 

social: segurados e tomadores de serviços; 2.4 Pressupostos das Prestações no RGPS: qualidade de 

segurado, carência e evento determinante; 3. Benefícios e Serviços do RGPS: natureza jurídica e 

acumulações vedadas; 3.1. Serviços; 3.2. Valor dos benefícios e cálculo da RMI; 3.3. Aposentadorias; 3.4. 

Auxílios; 3.5. Salários e abono; 3.6. Benefícios de dependentes; 4. Custeio; 4.1. Formas de financiamento 

e regimes financeiros; 4.2. Contribuintes e contribuições previdenciárias; 4.2.2. Fato gerador e base de 

cálculo; 4.2.3. Alíquotas e casos especiais: formas diferenciada de contribuição, responsabilidade 

solidária e por substituição, ações trabalhistas, imunidades; 4.2.4. Arrecadação e recolhimento. 5. 

Temas Finais sobre a Previdência Social. 5.1. Processo Administrativo Previdenciário; 5.2 Principais 

crimes cometidos contra a Previdência Social 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM (METODOLOGIAS DE SALA DE AULA) 

Através de aulas expositivas dialógicas pretende-se estimular a participação efetiva do aluno no 

processo ensino-aprendizagem. Para tanto serão usados quadros sinóticos bem como excertos legais e 

doutrinários como ilustração dos conceitos fundamentais atinentes à matéria. Questionários, 

fichamentos, seminários e trabalhos orientados complementarão a sedimentação do referencial teórico, 

pois levará a problematização dos assuntos expostos permitindo o exercício do raciocínio. Através dos 

métodos hipotético-dedutivo e dialético será construída a base epistemológica da disciplina. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
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A avaliação será desenvolvida sob três modalidades: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e 

avaliação somativa. Nos primeiros encontros, as aulas buscarão estabelecer as relações do conteúdo 

trabalhado com conhecimentos preliminares, revisando-se brevemente temas e abordagens 

desenvolvidos em etapas anteriores do Curso. Nesse momento, o docente será capaz de identificar 

deficiências de formação teórica e técnica do aluno, cabendo-lhe empregar as ferramentas adequadas 

para corrigi-la. A aprovação do aluno será condicionada à obtenção das médias estabelecidas pelo 

regimento do Curso, a partir de avaliações que aferirão o domínio dos conteúdos ministrados e o 

adequado emprego da linguagem técnico-jurídica. Além das provas, compostas de questões de múltipla 

escolha e questões discursivas, serão apresentados estudos de casos e análise de jurisprudência.  

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Diante de resultados insatisfatórios nos trabalhos e avaliações parciais, serão desenvolvidas atividades 

complementares de nivelamento, visando reforçar os conteúdos e viabilizar condições reais de 

recuperação do aluno. Propõem-se, para tanto, questionários adicionais, seminários e estudos dirigidos 

envolvendo os pontos teóricos problemáticos. 

BIBLIOGRAFIA – BÁSICA 
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