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Pré-requisitos (se aplicável): N/A
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Pretende-se que o discente, no final da u.c.:
1- Conheça os fundamentos da cultura jurídica, bem como uma visão filosófica sobre o saber jurídico e os elementos que
compõe as relações jurídicas.
2- Tenha adquirido conhecimentos gerais sobre a forma de organização do Direito entre outras ordens normativas e o Estado.
3- Conheça a estrutura do Direito e das suas fontes, por forma a fundamentar e sustentar os seus pontos de vista jurídicos em
atuações profissionais.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1 - Ideia geral de Direito: as ordens sociais e a ordem normativa;
2 – Os fins, funções e fundamentos do Direito;
3 – O Estado e o Direito;
4 – Estrutura do Direito: as normas jurídicas e a sua tutela;
5 – As fontes do Direito;
6 – Breve análise da metodologia e sistematicidade do Direito.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1 - Ideia geral de Direito: as ordens sociais e a ordem normativa -.objetivo 1.
2 – Os fins, funções e fundamentos do Direito - objetivo 1.
3 – O Estado e o Direito - objetivo 2.
4 – Estrutura do Direito: as normas jurídicas e a sua tutela - objetivo 2.
5 – As fontes do Direito - objetivo3.
6 – Breve análise da metodologia e sistematicidade do Direito - objetivo1.
7 – Técnicas jurídicas: interpretação e integração - objetivo 2.
8 – Aplicação da lei no tempo e no espaço - objetivo 2.
MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
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- Exposição (com recurso aos mais diversificados meios: oral, escrito e com projecção multimédia).
- Apresentação e Discussão de casos de estudo em sala de aula com a participação dos alunos.
- Análise de decisões judiciais, através de um debate orientado com os alunos.
- Simulação de actividades.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS*
- Exposição (com recurso aos mais diversificados meios: oral, escrito e com projecção multimédia) - objetivo 1 .
- Apresentação e Discussão de casos de estudo em sala de aula com a participação dos alunos - objetivos 1 e 2.
- Análise de decisões judiciais, através de um debate orientado com os alunos - objetivo 3.
- Simulação de actividades - objetivos 1, 2, 3.
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Avaliação contínua consistirá na realização de um teste escrito (50%) e uma prova oral (50%, com uma nota mínima de 9,5),
com a duração aproximada de 15 minutos.
O exame final, bem como o exame de recurso, consistirão numa avaliação oral, também com a duração aproximada de 25
minutos, com uma ponderação de 100%.
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL
1.JUSTO, A. Santos - Introdução ao Estudo do Direito. Coimbra: Coimbra Editora, 2018. 9ª ed.
2.AMARAL, Diogo Freitas - Manual de Introdução ao Direito. Coimbra: Almedina, 2017. Vol.I.
3.ASCENSÃO, José de Oliveira - O Direito. Introdução e Teoria Geral. Coimbra: Almedina, 2017.
4.HESPANHA, António Manuel - O Caleidoscópio do Direito. O Direito e a Justiça nos Dias de Hoje. Coimbra:
Almedina, 2014.
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