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Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>>
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Pretende-se que, através da presente unidade curricular, o discente / futuro solicitador:
1. Conheça em que consiste a função notarial, bem como a finalidade e princípios a ela inerente.
2. Saiba quais os atos notariais que se encontram na esfera de competência exclusiva do notário, e quais os atos notariais que
o solicitador, enquanto órgão especial da função notarial, pode lavrar.
3. Identifique o ato notarial necessário a conferir forma legal a determinado ato ou negócio jurídico, bem como o valor probatório
dos mesmos e quais os vícios de que podem enfermar.
4. Saiba lavrar os diversos atos notariais, devendo dominar as normas relativas à execução, aos requisitos e aos documentos
instrutórios.
5. Domine a terminologia e a linguagem específica do notariado português, de modo a interpretar corretamente o conteúdo dos
vários atos notariais e documentos que os instruam.
6. Adquira conhecimentos práticos relativamente ao notariado português.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. A Função Notarial: introdução histórica; o notário e a função notarial; competência funcional e territorial do notário; o
solicitador e suas competências; princípios da atividade notarial; livros e arquivo.
2. Atos Notariais em Geral: espécies de documentos; execução dos atos notariais; requisitos dos instrumentos notariais.
3. Atos Notariais em Especial: reconhecimento notarial; certidão, pública-forma e conferência de fotocópia; tradução; termo de
autenticação; procuração e declaração de consentimento conjugal.
4. Atos Notariais em Especial: o Documento Particular Autenticado (que titule atos sujeitos a registo predial): compra e venda;
doação; usufruto; partilha; mutúo e Hipoteca voluntária; divisão de coisa comum; propriedade horizontal; alienação de quinhão
hereditário.
5. Atos Notariais em Especial: escritura pública (em geral); testamento; justificação notarial; habilitação de herdeiros; convenção
antenupcial; instrumento avulso.
6. Nulidade e revalidação dos atos notariais.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1. A Função Notarial - objetivo 1 a 3, 5 e 6.
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2. Atos Notariais em Geral - objetivo 3 a 6.
3. Atos Notariais em Especial - objetivo 3 a 6.
4. Atos Notariais em Especial - objetivo 3 a 6.
5. Atos Notariais em Especial - objetivo 3 a 6.
6. Nulidade e revalidação dos atos notariais - objetivo 3, 5 e 6.

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
O ensino assentará:
- em aulas presenciais (regime presencial) e sessões síncronas (regime à distância);
- na exposição das matérias nas aulas presenciais e nas sessões síncronas, com recurso aos mais diversificados meios (oral,
escrito e com projeção multimédia);
- na disponibilização dos conteúdos e materiais de estudo na plataforma Moodle, a qual também será instrumento de interação
entre os docentes e os estudantes através dos respetivos fóruns;
- na apresentação, discussão e resolução de casos práticos em sala de aula e na sessão síncrona;
- na análise de pareceres do Instituto dos Registos e Notariado e de jurisprudência;
- na análise e interpretação de atos notariais e seus documentos instrutórios, bem como na elaboração / titulação do ato notarial
que iria conferir forma legal aos vários atos / negócios jurídicos objeto de estudo.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS*
O ensino assentará:
- em aulas presenciais (regime presencial) e sessões síncronas (regime à distancia) - objetivos 1 a 6.
- na exposição das matérias nas aulas presenciais e nas sessões síncronas, com recurso aos mais diversificados meios (oral,
escrito e com projecção multimédia) - objetivos 1 a 6.
- na disponibilização dos conteúdos e materiais de estudo na plataforma Moodle, a qual também será instrumento de interação
entre os docentes e os estudantes através dos respetivos fóruns - objetivos 1 a 6.
- na apresentação, discussão e resolução de casos práticos em sala de aula e na sessão síncrona - objetivos 1 a 6.
- na análise de pareceres do Instituto dos Registos e Notariado e de jurisprudência - objetivos 4 a 6.
- na análise e interpretação de atos notariais e seus documentos instrutórios, bem como na elaboração / titulação do ato notarial
que iria conferir forma legal aos vários atos / negócios jurídicos objeto de estudo - objetivos 4 a 6.
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Regime de Avaliação Contínua - avaliação composta por três momentos de avaliação:
- trabalho escrito individual (resolução de caso teórico-prático) com a ponderação relativa de 20%.
- trabalho escrito individual (resoluçao de caso teórico-prático) com a ponderação relativa de 30%.
- prova oral (com a duração máxima de 20 minutos), com a ponderação relativa de 50% e nota mínima de 9,5.
Regime de Exame Final / Exame de Recurso:
- prova oral com a duração máxima de 20 minutos, com a ponderação relativa de 100% e nota mínima de 9,5..
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL
- FERREIRINHA, Fernando Neto, A Função Notarial dos Advogados e dos Solicitadores, Coimbra, Almedina, 2018.
- FIGUEIREDO, David Martins Lopes de, Titulação de Negócios Jurídicos sobre Imóveis, 3.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2018.
- FERREIRINHA, Fernando Neto, Código do Notariado Anotado, 3.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2018.
- LOPES, J. de Seabra, Direito dos Registos e do Notariado, 9.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2018.
- VALLES, Edgar, Atos Notariais dos Advogados e Solicitadores, Coimbra, Almedina, 2018.
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