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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242210;8437210 - Direito das Obrigações I 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 380 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Francisco Cravo/ Marinês 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) 

150       75                                     75 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1.Conhecer, interpretar e aplicar as bases técnicas e valorativas do Direito, no que se refere às obrigações e a sua aplicaçã o e 
importância nos casos concretos e realidade.  

2.Desenvolver habilidades de interpretação e aplicação das normas, aplicáveis ao direito das obrigações. 

3.Conhecer os regimes jurídicos aplicáveis aos atos jurídicos em geral e em especial aos contratos e à responsabilidade civil , 
contratual e extracontratual. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1.Conceito das obrigações. 

2.Objeto e características do direito das obrigações. 

3.Fontes das obrigações.  

4.Princípios gerais do direito das obrigações (O Princípio da autonomia privada, liberdade privada, A Boa -fé, a Supremacia da 
ordem Publica - Pacta Sunt Servanda. 

5.O Objeto da obrigação: A prestação.  

6.Características e Modalidades de obrigações. 

7. Fontes das obrigações, negócios unilaterais, contrato promessa, gestão de negócios, responsabilidade civil extra -contratual, 
risco e atos lícitos. 

8..O não cumprimento das obrigações- Noção 

9.Transmissão das obrigações e as formas de extinção das obrigações. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

As metodologias aplicadas potenciam a absorção por parte do aluno para compreender e analisar todas as regras gerais, 
normas e institutos da teoria geral ministradas nas aulas. 

Permite-lhes alcançar o núcleo essencial das obrigações, Pensar o caso, sob as diversas perspetivas e capacidade de escolha 
estratégica na sua resolução à fase da lei. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A exposição da matéria será essencialmente teórico-prática, onde serão apresentados aos alunos os conceitos básicos 
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necessários ao entendimento das matérias. 

Será fomentado o espírito crítico na resolução de exercícios e casos práticos ilustrativos de situ ações reais. 

Utilização da plataforma de e-learning Moodle, ajudará os alunos dos dois regimes na apresentação dos conteúdos e nas 
sessões on-line de exposição dos mesmos. É na resolução dos casos práticos e a apreciação crítica que os mesmos encerram 
que se consegue transmitir o conhecimento e ao mesmo tempo a interiorização dos conceitos básicos com vista á resolução 
dos casos concretos que a vida e o quotidiano virão a suscitar na prática. 

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

A demonstração da coerência entre os objetivos da aprendizagem com a metodologia proposta radica na constante indagação 
por parte dos estudantes no confronto entre as normas e os casos práticos aguçando-lhe o espírito crítico e a capacidade de 
decidir o caso em análise. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consiste numa avaliação contínua através de trabalhos práticos e de testes escritos que totaliza 50% da nota, uma 
oral obrigatória com nota mínima de 9,5 valores que vale 50% da nota final. 

A avaliação na época normal e época de recurso consiste numa oral obrigatória a valer 100% da nota. 
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