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 Escola Superior de Gestão de Tomar Ano letivo: 2021/2022

Contabilidade

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: Despacho nº 13772/2014 - 12/11/2014

Ficha da Unidade Curricular: Introdução ao Estudo do Direito

ECTS: 4; Horas - Totais: 108.0, Contacto e Tipologia, TP:45.0;

Ano | Semestre: 1 | S2

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 905610

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

1.Reconhecer o Direito como ordem normativa social.

2.Identificar as características das normas jurídicas.

3.Conhecer as fontes e os ramos de Direito.

4.Conhecer os orgãos do Estado e o seu funcionamento.

5.Compreender a relação jurídica na sociedade.

6.Analisar e entender a relação obrigacional.

Conteúdos Programáticos

1.Introdução.O conceito de Direito.

2.Elementos do conceito de Direito.

3.A organização politica do Estado.

4.As fontes de Direito.

5.Os ramos de Direito.

6.A interpretação e a integração das normas jurídicas.

7. A relação jurídica.
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8.A relação jurídica obrigacional.

Metodologias de avaliação

Serão realizadas dois testes de avaliação contínua, sendo que em nenhum dos momentos os

discentes podem ter uma classificação inferior a 8 valores, sob pena de ser admitido, logo a

exame.

A avaliação será realizada por exame por teste escrito, obtendo-se aprovação com nota igual ou

superior a 10 valores.

Software utilizado em aula

Estágio

Não aplicável.

Bibliografia recomendada

- Gonçalves, M. (2019). Código Civil . Livraria Almedina. Coimbra
- Castro Mendes, J. (2019). Introdução ao Estudo do Direito . Rei dos Livros. Lisboa

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

Tratando-se de uma unidade curricular para a qual os discentes não trazem quaisquer bases,

entendemos que os conteúdos programáticos que aludem à organização política do estado e o

tipo de relações reguladas pelo Direito serão os mais adequados a fornecer aos mesmos

discentes uma visão global do funcionamento da nossa sociedade, do ponto de vista da

intervenção do Direito, vocacionado para manter a segurança, a paz e harmonia sociais

Metodologias de ensino

Aulas teóricas expositivas e fichas de trabalho.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

A falta de conhecimentos prévios impede uma abordagem que não seja a da aula expositiva,

intercalada pela realização de fichas de trabalho que permitam aos discentes aferir os seus

conhecimentos e entender o modo de aplicação dos instrumentos jurídicos abordados.

Língua de ensino

Português
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Pré-requisitos

Não aplicável.

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável.

Observações

Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa e, promover oportunidades de

aprendizagem ao longo da vida para todos. (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.º 4,

conforme Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada pela Assembleia Geral das

Nações Unidas em setembro de 2015).
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