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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Gestão de Empresas 

 

Unidade Curricular: 9152304 -9994304 - Introdução ao direito 

Ano 1 Semestre 1 Área CNAEF: 380 ECTS: 4 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: José Francisco Xavier 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100       45                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Esta u.c. tem como objetivo geral tratar dos fundamentos da cultura jurídica, de forma a permitirem ao aluno não apenas um 
conhecimento aprofundado dos problemas fundamentais da ciência do Direito, como ainda uma visão filosófica sobre o saber 
jurídico. Assim pretende-se que o aluno no fim da u.c. tenha adquirido conhecimentos gerais sobre a forma de organização do 
Direito com as outras ordens e o Estado, bem como os seus termos de concretização e elaboração. Terá de existir um domínio 
dos conteúdos programáticos indicados para a u.c., com um conhecimento sólido dos conceitos básicos do Direito, com 
especial relevância para a estrutura do Direito, fontes do Direito, e sua aplicação prática 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Ideia geral de Direito: as ordens sociais e a ordem normativa. 

2 – Os fins, funções e fundamentos do Direito 

3 – O Estado e o Direito 

4 – Estrutura do Direito: as normas jurídicas e a sua tutela 

5 – As fontes do Direito 

6 – Breve análise da metodologia e sistematicidade do Direito 

7 – Técnicas jurídicas: interpretação e integração  

8 – Aplicação da lei no tempo e no espaço 

9-Direito das Obrigações e Contratos. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Esta u.c. parte do Direito como facto social político, cultural e axiológico, para averiguar o Direito como realidade e 
pistemológica, e as visões filosóficas do Direito. Posteriormente analisa-se a teoria tradicional das fontes, assim como a 
hermenêutica e a retórica jurídica. A u.c. em causa tem assim por base o estudo do Direito e do seu sistema jurídico, 
procurando versar sobre a sua ideia geral, e concreta, bem como pela sua estrutura. Existirá ainda um especial cuidado no 
ensino das fontes do Direito, da sua sistematicidade, bem como da sua aplicação prática atendendo às técnicas jurídicas 
existentes. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

.São utilizados 2 modelos pedagógicos no ensino presencial desta u.c.: a) Sessões teóricas, onde são expostos os conteúdos 
programáticos por parte do docente. A exposição segue o modelo participativo, onde o aluno além de ouvir e aprender com o 
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professor será estimulado a participar, formular questões e demonstrar compreensão. b) Sessões práticas, onde o docente 

assume As aulas tradicionais serão sobretudo destinadas ao debate de temas e à realização de exercício de aplicação de 
coavaliação comportará sempre 50% em avaliação contínua, e os outros 50% em oral. 

A avaliação em recurso ou melhoria, bem como épocas especiais comportará um exame oral a valer 10 0%. No Guia de cada 
unidade curricular serão especificados os métodos de ensino e os momentos de avaliação propostos para esse Semestre, 

submetidos a aprovação pela Comissão Técnico- Científica e Pedagógica do Ciclo de Estudos.nhecimentos. Na versão a 
distância, existirão sessões síncronas semanais entre os docentes e os alunos 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Atendendo à homogeneidade dos objetivos das diferentes unidades curriculares, uma metodologia focalizada na aprendizagem 
centrada em problemas a serem resolvidos pelos estudantes, com o apoio das Tecnologias da Informação e da Comunicação é 
a mais coerente.> 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação comportará sempre 50% na primeira frequência e será somada a 50% na segunda frequência. 

A avaliação em recurso ou melhoria, bem como épocas especiais comportará um exame oral a valer 100%. No Guia de cada 
unidade  curricular serão  especificados  os  métodos  de  ensino  e  os  momentos  de  avaliação  propostos  para  esse  
Semestre, submetidos a aprovação pela Comissão Técnico- Científica e Pedagógica do Ciclo de Estudos. 
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