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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242206;8437206  - Teoria Geral do Direito Civil 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 380 ECTS: 8,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Francisco Cravo/Marinêz de Oliveira 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) 

200       75                                     125 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

A unidade Curricular objectiva-se a tratar os principais fundamentos e Institutos do Direito Civil, abordando os conceitos 
pertinentes e a interpretação da lei e da jurisprudência aplicada aos casos concretos. Visa á preparação académica a respeito 
da estrutura jurídica do direito privado e a evidência da importância desse ramo no mundo jurídico e realidade social actual. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I. Os Fundamentos do Direito Privado. 

1. O movimento de codificação e as fontes específicas do Direito Privado 2. A constitucionalização do Direito Privado 

3. O projecto de Código Civil Europeu 4. A situação jurídica: noção e modalidades 5. O direito subjectivo: origem, noção e 
modalidades. 

II. Os Institutos de Direito Privado.  

1.Os institutos no Direito Privado: enquadramento e noção 2.A autonomia privada 3 .O abuso de direito 4.A propriedade privada 

5.A  imputação de danos  

III. As pessoas e as coisas. 

1.A personalidade e a sua tutela 2.A Pessoa Humana no Direito Civil 3.A pessoa colectiva no Direito Civil: as associações, as 
sociedades e as fundações 4.A capacidade jurídica das pessoas colectivas5.A sede das pessoas colectivas 6.As coisas como 
objecto da relação jurídica: identificação e classificação; 

7.Os direitos que incidem sobre as coisas 

IV.O Negócio Jurídico. 

1.O acto, o facto e o negócio jurídicos: noção e distinção 

2.A vontade e o Direito, aspectos gerais 

3.A declaração. 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Habilitar os estudantes a conhecer e compreender os princípios fundamentais do direito privado; 
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Preparar os estudantes para a compreensão das matérias que constituem o conteúdo fundamental da disciplina, 
nomeadamente o negócio Jurídico como núcleo fundamental da unidade curricular.  

Os alunos devem adquirir conhecimento e capacidade de discussão de problemas reais, através essencialmente da 
apreciação de casos práticos e aplicação da legislação. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

   1. Aulas expositivas participativas. Estímulo à análise crítica do direito  vigente face à realidade social actual. Aulas práticas 
centradas na resolução de hipóteses práticas e análise de jurisprudência recente, antecipadamente preparadas pelos 
estudantes. 

2.Estímulo à realização de estudos sobre temas específicos e apresentação de alguns trabalhos ao longo do 
semestre.             

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

 

Desenvolver a capacidade de tomar decisões e de resolução de problemas numa realidade diversificada e em constante 
transformação aplicando os conhecimentos teóricos ao caso concreto. 

Compreender e utilizar as legislações e jurisprudências pertinenetes; 

Compreender e utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem jurídica. 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação 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 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 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Bibliografia Básica: 

1.CORDEIRO, Menezes A ntonio,2011, Tratado de Direito Civil Português-Parte Geral, Tomo I, Coimbra, Almedina.  

2. PINTO, Carlos A. da Mota (Actualizado por António Pinto Monteiro & Paulo Mota Pinto). 2005.Teoria Geral do Direito Civil. 
Coimbra: Coimbra Editora, de Horster, Ewald Hörster. 2009.  

3.Parte geral do Código Civil Português. Coimbra: Almedina, 

 4.VASCONCELO, Pedro Pais de. 2010. Teoria Geral do Direito Civil. Coimbra: Almedina.  
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