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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242224; 
8437224 - Direito da Insolvência 

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 380 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Fernando José Calado e Silva Nunes Teixeira 

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): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que os alunos possam desenvolver as suas habilidades práticas na resolução de conflitos no âmbito da insolvência 
e recuperação de empresas, possibilitando-se assim uma maior capacidade de pesquisa, através do recurso a tecnologias de 
informação e de comunicação. 

O conhecimento do regime processual atinente a processo de revitalização de empresas, a sua recuperação ou no limite a sua 
insolvência permitirá aos alunos responderem aos desafios práticos que este tema lhes remete no exercício da profissão de 
solicitadores. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Processos de Recuperação de Empresas 

1.1 SIREVE - Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial  

1.2. PER - Processo Especial de Revitalização 

2. Modelos de previsão de insolvência e de dissolução e liquidação. 

3. Planos de Restruturação 

4. Processo Judicial de Insolvência 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos acima mencionados e selecionados permitem um conhecimento das bases da unidade curricular 
em causa, bem como da sua estrutura e aplicação prática enquanto ramo do Direito. 

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 
para a interacção entre os docentes e os estudantes através de fóruns. 

As aulas tradicionais serão, sobretudo, destinadas à exposição e debate dos vários temas tratados e à realização de exercício s 
de aplicação de conhecimentos. Na versão à distância, existirão sessões síncronas semanais entre os docentes e os a lunos. 

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

Esta unidade curricular utilizará uma metodologia de aprendizagem centrada na apresentação de situações concretas da vida 
real do solicitador, as quais, deverão ser resolvidos pelos estudantes, através do conhecimento das matérias expostas e com o  
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apoio do docente, e, sempre que possível, com o recurso às Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação contínua comportará, para além dos exercícios práticos realizados e corrigidos em aula, o que permitirá ao docente 
ir apreendendo a forma como os conhecimentos são adquiridos pelos alunos, dois testes escritos realizados em sala, 
correspondentes, a 50% e uma prova oral correspondente a outros 50%. 

As avaliações relativas quer a exame de recurso, quer a melhoria/trabalhador estudante serão realizadas através de exame oral 
com a ponderação de 100%.  
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