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 Escola Superior de Gestão de Tomar Ano letivo: 2022/2023

Gestão de Recursos Humanos e Comportamento Organizacional

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: Despacho nº 1887/2016 - 05/02/2016

Ficha da Unidade Curricular: Direito Comunitário

ECTS: 5; Horas - Totais: 135.0, Contacto e Tipologia, TP:60.0; OT:15.0;

Ano | Semestre: 2 | S1

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 964014

Área Científica: Direito

Docente Responsável

Paula Alexandra da Cruz Silva Pina de Almeida

Professor Adjunto

Docente(s)

Paula Alexandra da Cruz Silva Pina de Almeida

Professor Adjunto

Objetivos de Aprendizagem

Conhecer a evolução da ideia da União Europeia, dos seus orgãos e políticas adoptadas.

Conteúdos Programáticos

1.Introdução à ideia da Europa e o anseio da unidade europeia.

2.Da CECA à UE, de Paris a Maastricht,via Roma, Amestrdão, NIce a Tratado de Lisboa.

3.Os princípios fundamentais em que assenta a UE.

4.As Políticas comunitárias.

Metodologias de avaliação

Realização de um teste escrito, com a ponderação de 50%, na classificação final, a que acresce

um trabalho individual sobre uma das políticas comunitárias, a apresentar em contexto de aula,

também com a ponderação de 50%.

Dispensam de exame os alunos que obtiverem uma nota igual ou superior a 10 valores.

Exame por teste escrito.
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Software utilizado em aula

Não aplicável.

Estágio

Não aplicável.

Bibliografia recomendada

- Mota, J. (2010). Manual de Direito Europeu . 6, Coimbra Editora. Coimbra
- Pais, S. (2012). Estudos de Direito da União Europeia . 1, Almedina. Lisboa

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

Os conteúdos definidos serão os adequados a permitir aos alunos ter uma ideia da Europa, seu

modo de funcionamento orgânico e as politicas adoptadas.

Metodologias de ensino

Aulas teóricas expositivas e casos práticos, com análise de jurisprudência comunitária.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

Apenas com o conhecimento histórico da ideia da Europa se entende o seu funcionamento actual

e as politicas definidas.

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Não aplicável.

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável.

Observações
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
5 - Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas;
8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno
e produtivo e o trabalho digno para todos;
10 - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países;
13 - Adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus
impactos;
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