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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242228;8437228  - Práticas de Solicitadoria 

Ano 3 Semestre 6 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/João Valadas 

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 

Esta unidade curricular tem como objetivo primordial oferecer aos alunos uma complementaridade às UC’s teóricas já 
ministradas, que lhes permita, não só, “saber como se faz”, mas sobretudo “saber fazer” preparando -os tanto quanto possível 
para a vida prática e exercício da profissão, complementando e aprofundando a aprendizagem já adquirida e interligando as 
diversas disciplinas.  

Pretende-se preparar os estudantes para agirem no quadro da Profissão de Solicitador, simulando tanto quanto possível as 
diversas situações com as quais se irão deparar no futuro, e proporcionar uma visão global em interligação com as diversas 
disciplinas apreendidas ao longo da licenciatura 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Pretende-se que nesta disciplina os alunos sejam capazes de iniciar e completar os diferentes tipos de processos para os quais 
os solicitadores têm competência legal, nomeadamente:- Saberem colocar as questões certas e necessárias aos potenciais 
clientes em função dos casos práticos que lhes sejam colocados; Identificar os documentos instrutórios necessários e 
legalmente exigíveis em cada situação;Verificar e interpretar os conteúdos sua validade, e legitimidade das partes, para cada 
ato em concreto; Saber elaborar os contratos e/ou outros documentos conforme aplicável, com base nos elementos retirados 
dos documentos instrutórios; Saber autenticar os atos em conformidade com a legislação aplicável; Saber proceder ao depósito 
de documentos e registos obrigatórios junto das entidades oficiais competentes. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Sendo principal objetivo da disciplina a interligação e aplicação prática das matérias teóricas anteriormente apreendidas 
individualmente, as aulas serão eminentemente práticas e procurarão confrontar os alunos com as diversas situações da vida 
real, que terão de saber resolver por si sós, o que lhes irá permitir evoluir do “saber como se faz” para o “saber fazer”.  

No final do semestre os alunos deverão estar aptos a elaborar os diversos tipos de contratos e a praticar os diversos atos 
apreendidos ao longo do semestre. 

 

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 
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de aplicação de conhecimentos. Na versão à distância, existirão sessões síncronas semanais entre os docentes e os alunos.  

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, os quais, deverão ser resolvidos pelos estudantes, através do conhecimento das matérias expostas e com o  
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 da resolução dos casos práticos, um trabalhos/relatório correspondente a 50% da 
nota e a realização de um exame oral com a ponderação de 50% da nota (sendo que na oral não será possível transitar sem 
obter a nota mínima de 9,5 valores). 

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

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Formulários BDJUR - Atos Notariais dos Advogados (*), Ferreirinha, Fernando Neto, Almedina 2011; 

- Formulários BDJUR - Contratos Comerciais e Laborais, Nascimento, Esmeralda e Trabulo, Márcia, Almedina 2013;  

- A Função Notarial dos Advogados (*), Ferreirinha, Fernando Neto e Da Silva, Zulmira Neto Lino, Almedina, 2012;  

- Manual de Direito Notarial, Teoria e Prática, da Silva, Zulmira Neto Lino e Ferreirinha, Fernando Neto, Almedina, 2008.  

- Dicionário Jurídico, Prata, Ana, Almedina 2014, 7.ª Reimpressão da 5.ª Edição de Janeiro/2008  

(*) Apesar do título, de referir que a legislação vigente confere a mesma competência indistintamente a solicitadores e 
advogados para a prática de atos notariais. 
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