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Prezado(a) Sr.(a.),

Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela iniciativa de buscar
o seu aperfeiçoamento profissional.

Você está recebendo o programa do curso de Extensão em Direito Securitário da Escola Nacional de
Seguros. Nele você encontrará todas as informações sobre o curso e outros detalhes, como período de
realização, horário, local e procedimentos para efetivação de sua matrícula.

Na oportunidade, gostaríamos de ressaltar que o pré-requisito para os Cursos de Extensão da Escola Nacional
de Seguros é o ensino superior completo.
As inscrições devem ser realizadas através do nosso site e a nossa equipe dará prosseguimento às atividades
necessárias de confirmação de matrícula.

Atenciosamente,
Mario Couto Soares Pinto

DIRETOR DE ENSINO SUPERIOR
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APRESENTAÇÃO DO CURSO
A ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS
Fundada em 1971, a Escola Nacional de Seguros tem a missão de desenvolver o mercado de seguros através
da geração e difusão de conhecimento e da capacitação de profissionais. A Instituição atende às necessidades
dos profissionais brasileiros através da educação continuada, ajudando-os a enfrentar um mercado com forte
competitividade.
Desde a sua criação, a Escola vem contribuindo com o desenvolvimento da indústria do seguro ao oferecer
programas educacionais, apoiar pesquisas técnicas, publicar vasta gama de títulos e promover eventos. Nesse
período, também vem se notabilizando pela troca de experiências com instituições de ensino do Brasil e
exterior, através de convênios de cooperação técnica.
Em 2005, a Entidade obteve parecer favorável do Ministério da Educação – MEC para ministrar, no Rio de
Janeiro, o Curso Superior de Administração com Linha de Formação em Seguros e Previdência, o primeiro do
País com essas características. Assim, ela confirmou seu comprometimento com a alta qualificação de
profissionais para um setor que vem se tornando cada vez mais complexo.

OBJETIVO GERAL
Oferecer aos participantes, oportunidades para o desenvolvimento de conhecimentos técnicos e jurídicos
focados no segmento de seguro a partir de bases teóricas e práticas.

PÚBLICO-ALVO
Advogados que já atuam ou pretendem atuar no setor de seguros, bem como aos operadores do Direito
interessados em defender os interesses dos segurados.

ESTRUTURA CURRICULAR
O curso é composto por 3 disciplinas. Possui carga horária total de 87 horas, com duração aproximada de 3
meses.
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GRADE CURRICULAR
Carga
Horária

Disciplina
Fundamentos e Estrutura do Mercado de Seguros

29

Fundamentos do Direito Público e Privado

29

Direito Aplicado ao Seguro

29
Total

87

AVALIAÇÃO
Para ter direito à certificação, o aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, obrigatoriamente, em
todas as disciplinas do curso.
São critérios essenciais para aprovação:
a) Notas mínimas de 7,0 (sete) para cada disciplina;
b) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). A frequência será apurada no total da carga
horária do Curso, devidamente registrada em diários de classe.
As avaliações de rendimento escolar serão realizadas por meio de prova escrita e/ou por trabalho.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO



Fundamentos e Estrutura do Mercado de Seguros

Disposições constitucionais referentes ao setor de seguros e a competência privativa da União para legislar e
fiscalizar as atividades securitárias. Decreto-lei 73/66 - os agentes do setor de seguros e suas atribuições. Lei
4.594 e o Código Civil: o corretor de seguros: regulamentação, direitos, deveres e responsabilidades;
obrigações e direitos do segurado e do segurador A Lei Complementar 126/2007. As corretoras de resseguro
e os resseguradores: disposições normativas. O Código de Defesa do Consumidor e a atividade de seguros.
Estrutura do mercado de seguros brasileiro. Principais relacionamentos institucionais.



Fundamentos do Direito Público e Privado

Direito como ciência. Direito Constitucional. Noções de Direito Civil – Parte Geral. Noções de Direito Civil –
Direito das Obrigações e Direito da Empresa.
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Direito Aplicado ao Seguro

O Sistema Nacional de Seguros e o Decreto-lei 73/66. O Seguro e o Código Civil. O Seguro, a Previdência
Privada e o Código de Defesa do Consumidor. A Previdência Privada – Lei Complementar 109/2001 e o Seguro
Saúde – Lei 9.656/98

MATERIAL DIDÁTICO E AMBIENTE EAD

MATERIAL DIDÁTICO
O material didático de cada disciplina será disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem – AVA, no
formato PDF.
AMBIENTE EAD
O ambiente foi criado com o objetivo de:









Possibilitar o aluno organizar seu estudo pelo calendário proposto para realização das atividades
curriculares, navegar nos conteúdos digitais disponibilizados;
Possibilitar o aluno a realização das atividades no ambiente virtual de aprendizagem síncronas e
assíncronas. Nos momentos síncronos, professores e alunos conectam-se ao mesmo tempo para uma
atividade prevista no calendário do curso, como reuniões on-line ou webconference. Já nos momentos
assíncronos incluem estudo on-line, leituras complementares, discussões conceituais em fóruns com
temas da atualidade, entre outras atividades;
Proporcionar fórum de discussões como ferramenta para elaboração dos trabalhos e exercícios,
possibilitando a interação, a crítica e a colaboração entre os alunos;
Disponibilizar um canal permanente de comunicação com o professor/tutor, para esclarecer dúvidas,
solicitar apoio ao estudo, de forma síncrona, por meio de chat, e assíncrona, através do portal de
mensagens;
Disponibilizar bibliotecas virtuais, com acervo digital multidisciplinar com mais de 8 mil títulos;
Disponibilizar videoaulas e palestras (Webinars);
Os alunos poderão acessar o ambiente virtual de aprendizagem 24 horas por dia, em qualquer lugar,
para realizar estudos individuais ou em grupo.

ENCONTROS PRESENCIAIS
Os encontros presenciais serão realizados sextas-feiras, das 18h às 22h15, e sábados, das 8h às 17h, uma
vez ao mês.
As aulas serão ministradas no Iben localizado na Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 138, Edf. São Conrado
Offices, 8° andar - Salas 807/808 - Caminho das Árvores – Salvador/BA.
CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
* Condições de investimento descritas no site www.ens.edu.br ou através dos telefones: (71) 3043-3004 / (71) 981761833 e e-mail ens@portaliben.com.br

Obs.1: as turmas serão confirmadas em até 1 dia útil após o término das inscrições.
O cancelamento que se caracteriza pela desistência do aluno antes da realização de qualquer disciplina,
obedecerá ao disposto no contrato.
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