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Escola Superior de Tecnologia e Gestão  
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242220;8437220 – Direito Processual Civil II 

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: 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) 

150       75                                     75 

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

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que os discentes no final da u.c. consigam:  

1. dominar  as regras fundamentais da ação declarativa, desde  

(2) os articulados, passando pela  

(3) a gestão inicial do processo,   

(4) ao saneamento,  

(5) instrução e  

(6) julgamento.  

Pretende-se também que os discentes conheçam  

(7) a estrutura da sentença e o seu conteúdo, 

(8) as regras relativas aos recursos das decisões judiciais tomadas nos processos.  

Pretende-se ainda que os alunos conheçam  

(9) as regras relativas aos procedimentos cautelares.  

Finalmente, devem os alunos ser capazes de conhecer e distinguir  

(10) as formas do processo, assim como  

(11) os Processos especiais. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

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

2. Articulados;  

3. Gestão inicial do processo e fase intermédia do processo;  

4. A audiência prévia e as questões relativas à mesma; 

5. A instrução do processo, ónus da prova e meios de prova; 

6. A audiência final;  
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7. A Sentença;  

8. Os Recursos;  

9. Os Procedimentos Cautelares;  

10. Os Processos Especiais.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1. Fases do processo declaratório ordinário, e função de cada uma delas - objectivo (1);  

2. Articulados - objectivo (1 e 2);  

3. Gestão inicial do processo e fase intermédia do processo - objectivo (3);  

4. A audiência prévia e as questões relativas à mesma - objectivo (4); 

5. A instrução do processo, ónus da prova e meios de prova - objectivo (4) e (5); 

6. A audiência final - objectivo (6);  

7. A Sentença - objectivo (6) e (7);  

8. Os Recursos - objectivo (8);  

9. Os Procedimentos Cautelares - objectivo (9);  

10. Os Processos Especiais - objectivo (10) e (11). 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O ensino assentará em aulas presenciais e síncronas, durante a semana; na exposição das matérias com recurso a meios 
orais, escritos e multimédia; na apresentação e discussão de casos concretos e decisões jurisprudenciais relativos às matérias 
leccionadas, em sala de aula e com a participação dos alunos; na simulação de actividades relativas essencialmente à prática 
do processo civil e do procedimento de injunção. 

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

O ensino assentará em aulas presenciais e síncronas, durante a semana; na exposição das matérias com recurso a meios 
orais, escritos e multimédia - objectivos 1 a 11; na apresentação e discussão de casos concretos e decisões jurisprudenciais 
relativos às matérias leccionadas, em sala de aula e com a participação dos alunos - objectivos 1 a 11; na simulação de 
actividades relativas essencialmente à prática da acção declarativa comum - objectivos 1 a 9. 

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 
valores), com a duração máxima de 20 minutos. 

O exame final, bem como o exame de recurso, consitirão numa valiação oral, também com a duração máxima de 20 minutos, 
com uma ponderação de 100%. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Pimenta , Paulo, Processo Civil Declarativo , Coimbra, Almedina Editora, 2014. 

Gonçalves, Marco Carvalho, Providências Cautelares, Coimbra, Almedina Editora, 2ªEd, 2016. 

Ferreira, J.O.Cardona , Guia de Recursos em Processo Civil, Coimbra Editora, 6ª Ed, 2014. 

Rodrigues, Fernando Pereira, Os Meios de Prova em Processo Civil , Coimbra, Almedina Editora , 2015. 

Rodrigues, Fernando Pereira, Noções Fundamentais de Processo Civil, Coimbra, Almedina Editora, 2015. 
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