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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242216;8437216  - Direito Processual Civil I 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 380 ECTS: 7,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Francisco Cravo/Celso Serra 

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) 

175       75                                     100 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Abordagem aos mais pertinentes temas do direito processual civil declarativo, com realce particular: para os princípios 
estruturantes do processo civil, para a teoria dos pressupostos processuais e para a dinâmica processual desde a Petição Inic ial  
à Sentença.  

Pretende-se que os estudantes conheçam a orgânica e a dinâmica dos tribunais, identificando a importância do Direito 
Processual Civil I com um domínio efectivo da marcha do processo sob a óptica dum solicitador. 

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Caracterização do direito processual civil; 

2. Princípios estruturantes do Processo Civil;  

3. Pressupostos Processuais; 

4. Fases do processo declaratório ordinário e função de cada uma delas; 

5. Articulados; 

6. Fase do saneamento, instrução e julgamento,;  

7. Sentença; 

8. Procedimentos cautelares; 

9. Processos especiais; 

10. A Organização Judiciária: 

11. Recursos  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos seleccionados permitem um conhecimento das bases do Processo Civil e da sua estrutura 
enquanto ramo de direito adjectivo.  

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Em todas as unidades curriculares o ensino assentará na respectiva Página na plataforma Moodle, onde serão disponibilizados 
as informações e os conteúdos, bem como realizadas as actividades de aprendizagem. A plataforma será utilizada também 
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para a interacção entre os docentes e os estudantes através de fóruns. Será privilegiada a realização de casos práticos e a 
análise de decisões jurisprudenciais que abordem os vários temas da UC. 

As aulas tradicionais serão, sobretudo, destinadas à exposição e debate dos vários temas tratados e à realização de exercícios 
de aplicação de conhecimentos. 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* 

Os métodos de ensino, reflectidos em exposições orais e na análise de situações práticas, adequam-se ao estudo do Processo 
Civil na medida em que este ramo do direito adjectivo só se assimila devidamente através duma profunda e dinâmica reflexão 
de cariz prático. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação contínua comportará sempre, pelo menos, um teste escrito realizado em sala, correspondente a 50% da nota e a 
realização de uma prova oral com nota miníma de 9,5 valores, com a ponderação de 50% sobre a nota final. Na prova escrita 
será avaliada a capacidade de resolução de casos práticos sobre temas processuais. Na prova oral serão testados os 
conhecimentos teóricos e práticos dos principais institutos do Processo Civil. 

A avaliação relativa à época de recurso é feita através de um exame oral com a ponderação de 100%. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 
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Ed., 2013. 

Freitas, José Lebre de, Introdução ao Processo Civil – Conceito e Princípios Gerais, Coimbra, Coimbra Editora, 2013. 

Machado, António Montalvão; Pimenta, Paulo J. Reis Alves, O Novo Processo C ivil, 12.ª ed. Coimbra, Almedina, 2010. 
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