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Objetivos

Dotar os estudantes de noções jurídicas basilares para que possam compreender a necessidade do Direito, assim
como a sua aplicabilidade prática;
Apresentar aos futuros licenciados em Gestão os conceitos indispensáveis ao enquadramento e compreensão das
demais disciplinas jurídicas do seu percurso académico, bem como às suas vidas e futuras profissões.
Incentivar o pensamento crítico e a argumentação jurídica, perante os conhecimentos adquiridos nesta unidade
curricular.
Resultados da Aprendizagem

No final do semestre lectivo, os estudantes deverão ser capazes de:
- Compreender o conceito, problemas e essencialidade do Direito, partindo da sociabilidade inerente ao Homem;
- Identificar as características das normas jurídicas e as fontes de Direito;
- Usar a metodologia jurídica na interpretação de normas, integração de lacunas, bem como na aplicação da lei no
tempo e no espaço;
- Caracterizar a relação jurídica, o seu conceito, estrutura e elementos;
- Dominar noções basilares do de Direito Civil.
Conteúdos Programáticos

I - A natureza social do homem
1.1. A necessidade do Direito
2. A Ordem Jurídica e outras ordens normativas

3. Características da ordem Jurídica
4. A tutela

II. As normas jurídicas e as fontes do Direito
1. A norma Jurídica
2. As Fontes do Direito interno
3. O Direito da União Europeia
4. A Vigência das normas
5. Hierarquia das Fontes e das normas – os conflitos de normas

III. Metodologia Jurídica
1. A Interpretação das normas Jurídicas
2. A integração de lacunas
3. A Aplicação da lei no tempo
4. A Aplicação da Lei no espaço

IV. A relação jurídica
1. A Relação Jurídica
2. Os Sujeitos
3. Objecto
4. Facto Jurídico
5. O Negócio Jurídico em especial
6. A Garantia
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem

As competências adquiridas pelos alunos permitirão a compreensão dos princípios e conhecimentos essenciais do
Direito e, ainda, o desenvolvimento das técnicas necessárias na resolução de casos práticos sobre situações
jurídicas.

Métodos de Avaliação

1. Na época de avaliação contínua e periódica, a avaliação será realizada:
· Através de dois testes escritos, cada um com a ponderação de 50 %.
· As datas de realização dos testes constarão do Cronograma a disponibilizar pela Direção do Curso.
· A classificação mínima em cada um dos testes é de 8 valores. Este valor mínimo tem de ser obtido em número
inteiro, sem arredondamentos.
· A classificação final é calculada através da ponderação das notas obtidas em cada um dos testes.
· O aluno é aprovado se obtiver, no somatório das classificações obtidas em cada um dos testes (de acordo com as
respectivas ponderações) classificação igual ou superior a 10 valores.
2. Na época de recurso, a avaliação é realizada através de exame escrito.
· O exame tem a ponderação de 100% na classificação final e o aluno será aprovado se obtiver classificação igual
ou superior a 10 valores.
Não serão realizadas provas orais.

