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Objetivos

1. A Unidade Curricular visa proporcionar aos estudantes conhecimentos básicos no âmbito do Direito,
sensibilizando-os para a compreensão do conceito e características fundamentais da ordem jurídica de modo a
suportar a aquisição de competências mais específicas em posteriores Unidades Curriculares também de natureza
jurídica.
2. Nesta medida, será adotada uma abordagem teórico-prática das diversas questões, com especial destaque para
o reconhecimento das diferentes espécies de normas jurídicas, das fontes de Direito, domínio da metodologia
jurídica e caracterização da relação jurídica.
Resultados da Aprendizagem

- Apreender a importância do Direito enquanto dimensão vital da vida em sociedade;
- Identificar e aplicar conceitos fundamentais de Direito, reconhecendo as características da ordem jurídica, a noção
de tutela, a estrutura de uma norma jurídica e as diferentes espécies de normas;
- Distinguir os vários ramos de Direito Público e Direito Privado;
- Identificar as fontes de Direito e respetivo enquadramento;
- Identificar, compreender e aplicar a metodologia jurídica;
- Compreender a estrutura da relação jurídica e identificar os seus elementos;
- Aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de casos concretos.
Conteúdos Programáticos

I. Conceito e problemas fundamentais do Direito

- A natureza social do homem;
- A ordem jurídica e outras ordens normativas;
- Direito Público e Direito Privado;
- Características da ordem jurídica;
- Tutela jurídica.
II. As normas jurídicas e as fontes de Direito
- A norma jurídica;
- As fontes de Direito;
- A vigência das normas;
- A hierarquia das fontes e das normas.
III. A metodologia jurídica
- A interpretação das normas jurídicas
- A integração de lacunas
- A aplicação das leis no tempo e no espaço
IV. A relação jurídica
- Os sujeitos;
- O objeto;
- O facto jurídico;
- A garantia.
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretendem alcançar no âmbito
desta Unidade Curricular, bem como as competências a adquirir pelos estudantes.
Assim, os conteúdos programáticos incluídos no Capítulo I permitem corresponder ao objetivo central da Unidade
Curricular identificado em 1.
Os conteúdos inseridos nos Capítulo II, III e IV promovem a concretização do objetivo identificado no ponto 2.
Pretende-se, no final da abordagem dos vários capítulos, dotar os estudantes das competências necessárias à
compreensão dos casos práticos e sua rápida e eficaz resolução.
No final do semestre os estudantes terão adquirido os conhecimentos necessários à interpretação e aplicação de
uma grande parte da legislação referente ao Direito Civil.
Métodos de Avaliação
A avaliação no âmbito desta unidade curricular seguirá a modalidade de avaliação contínua e periódica nos
seguintes termos:

a) Trabalhodegrupo (40% de ponderação na classificação final) – envio do trabalho de investigação escrito e
apresentação oral de síntese do trabalho (15 a 26 de janeiro no horário das aulas)
b) Testedeavaliaçãopresencial(50% de ponderação na classificação final) - nota mínima de 8 valores (como
condição para obtenção de aprovação à UC)
c) Participação nas aulas à distância (10%)
Não está prevista a realização de provas orais no âmbito desta UC.
A data para a realização do teste deverá constar do Cronograma que a Direção de Curso irá disponibilizar através
da plataforma Moodle.

