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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Licenciatura - 2014/2015 

 
Unidade curricular 
Introdução ao Estudo do Direito I e II – Turma B 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Luís Pedro Rocha de Lima Pinheiro – 2 horas por semana 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Guilherme Dray – 8 horas por semana  
Cláudia Trindade – 8 horas por semana  
Madalena Oliveira – 4 horas por semana  
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Os objetivos principais da disciplina são: transmitir aos alunos que principiam o curso uma imagem global do Direito, 
mediante a determinação da sua posição e funções no sistema social, das suas relações com o Estado e do seu conteúdo 
valorativo, bem como o conhecimento de um conjunto de noções gerais, prévias e comuns aos diferentes ramos do 
Direito; iniciar os alunos no raciocínio jurídico e estudar os modos de conhecimento e de pensamento jurídico, a 
metodologia da Ciência do Direito. 
 
Conteúdos programáticos 
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO I 
PARTE I – INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 
TÍTULO I – A ORDEM JURÍDICA 
TÍTULO II – CARACTERIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS QUE ESTUDAM O DIREITO 
PARTE II – TEORIA GERAL DO DIREITO 
TÍTULO I – A SOLUÇÃO DO CASO POR VIAS NÃO NORMATIVAS 
TÍTULO II – FONTES DO DIREITO 
 
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO II 
PARTE II – TEORIA GERAL DO DIREITO (CONTINUAÇÃO) 
TÍTULO III – SISTEMÁTICA JURÍDICA 
TÍTULO IV – A REGRA JURÍDICA 
TÍTULO V – A DETERMINAÇÃO E APLICAÇÃO DAS REGRAS 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Na Parte I, são ministrados conhecimentos que transmitem aos alunos que principiam o curso uma imagem global do 
Direito, mediante a determinação da sua posição e funções no sistema social, das suas relações com o Estado e do seu 
conteúdo valorativo, bem como a caracterização das ciências que estudam o Direito. Na Parte II, é proporcionado aos 
alunos o conhecimento de um conjunto de noções gerais, prévias e comuns aos diferentes ramos do Direito, uma 
iniciação ao raciocínio jurídico e o estudo da metodologia da Ciência do Direito na determinação e aplicação das regras 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Complementaridade de aulas teóricas e práticas; dois métodos de avaliação: avaliação contínua, incluindo uma prova 
escrita por semestre e avaliação da participação oral nas aulas práticas, e avaliação final, incluindo uma prova escrita 
por semestre e, eventualmente, uma prova oral por semestre. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A complementaridade de aulas teóricas e práticas permite aos alunos não só adquirirem os conhecimentos exigidos e 
esclarecerem dúvidas, como também adquirirem competências de raciocínio jurídico no debate de temas da Ciência do 
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Direito e na resolução de casos práticos. A avaliação contínua permite acompanhar o processo de aprendizagem ao 
longo dos dois semestres, bem como avaliar os conhecimentos adquiridos e as competências de raciocínio jurídico no 
debate de temas da Ciência do Direito e na resolução de casos práticos. A avaliação final apenas contempla esta 
segunda vertente. 
 
Bibliografia principal 
BIBLIOGRAFIA GERAL BÁSICA 
 
ASCENSÃO, José de OLIVEIRA 
2005 – O Direito. Introdução e Teoria Geral, 13.ª ed., Coimbra. 
CORDEIRO, António MENEZES 
2012 – Tratado de Direito Civil, vol. I, 4.ª ed., Coimbra.  
LARENZ, Karl 
1991 – Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6.ª ed., Berlim et al.( trad. portuguesa Metodologia da Ciência do Direito, 
4.ª ed., Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa). 
SOUSA, Miguel TEIXEIRA DE 
2012 – Introdução ao Direito, Coimbra.  
 
BIBLIOGRAFIA GERAL COMPLEMENTAR 
 
AMARAL, Diogo FREITAS DO e Ravi AFONSO PEREIRA 
2004 – Manual de Introdução ao Direito, vol. I, Coimbra. 
BRONZE, Fernando José 
2006 – Lições de Introdução ao Direito, 2.ª ed., Coimbra. 
MACHADO, João BAPTISTA 
1983 – Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Coimbra. 
MARQUES, J. DIAS 
1994 – Introdução ao Estudo do Direito, 2.ª ed., Lisboa.  
OTERO, PAULO 
1998/1999 – Lições de Introdução ao Estudo do Direito, vol. I, 2 tomos, Lisboa. 
SOUSA, MARCELO REBELO DE e SOFIA GALVÃO 
2000 – Introdução ao Estudo do Direito, 5.ª ed., Lisboa. 
TELLES, INOCÊNCIO GALVÃO 
1999/2000 – Introdução ao Estudo do Direito, vol. I – 11.ª ed. (1999), vol. II – 10.ª ed. (2000), Coimbra. 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course Graduation – 2014/2015 

 
Curricular unit 
Introduction to the Study of Law – B Class 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Luís Pedro Rocha de Lima Pinheiro – 2 hours/week 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
Guilherme Dray – 8 hours/week 
Cláudia Trindade – 8 hours/week 
Madalena Oliveira – 4 hours/ week 
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Learning outcomes of the curricular unit  
The main objectives of the course are: communicate to the students beginning the law graduation a global image of 
law, through the determination of its position and functions in the social system, of its relationships with the State and 
of its value content, as well the knowledge of a set of general notions, previous and common to the different law 
branches; initiate the students into legal reasoning and study the modes of knowledge and legal thinking, the 
methodology of the Science of Law.  
 
Syllabus 
INTRODUCTION TO THE STUDY OF LAW I 
PART I – INTRODUCTION TO THE STUDY OF LAW 
TITLE I – THE LEGAL ORDER 
TITLE II – CHARACTERIZATION OF THE SCIENCES THAT STUDY THE LAW 
PART II – GENERAL THEORY OF LAW 
TITLE I – THE NON-NORMATIVE METHODES OF CASE SOLUTION 
TITLE II – SOURCES OF LAW 
 
INTRODUCTION TO THE STUDY OF LAW II 
PART II – GENERAL THEORY OF LAW (CONT.) 
TITLE III –THE LEGAL SYSTEM 
TITLE  IV – THE LEGAL RULE 
TITLE V – DETERMINATION AND APPLICATION OF THE RULES  
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
In Part I, are lectured contents that communicate to the students starting the graduation a global image of the Law, 
through the determination of its position and functions in the social system, of its relationships with the State and of 
its value content, as well as the characterization of the sciences that study the law. In Part II, the students are provided 
with a set of general notions, previous and common to the different law branches, with an initiation into legal 
reasoning and with the study of the methodology of the Science of Law in the determination and application of rules. 
 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Complementary theoretical and practical classes; two evaluation methods: continuous evaluation, including a written 
test each semester and evaluation of the oral participation in the practical classes, and final evaluation, including a 
written examination each semester and, eventually, an oral examination each semester. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
The complementary theoretical and practical classes provide to the students not only the acquisition of the required 
knowledge and the answer of questions, but also the acquisition of competences of legal reasoning in the discussion of 
Science of Law’s subjects and in the resolution of practical cases. The continuous evaluation follows, step by step, the 
learning process during the two semesters, and enables the evaluation of the acquired knowledge and of the 
competences of legal reasoning in the discussion of Science of Law’s subjects and in the resolution of practical cases. 
The final evaluation only covers this second aspect.  
 
Main Bibliography 
GENERAL BASIC BIBLIOGRAPHY 
 
ASCENSÃO, José de OLIVEIRA 
2005 – O Direito. Introdução e Teoria Geral, 13.ª ed., Coimbra. 
CORDEIRO, António MENEZES 
2012 – Tratado de Direito Civil, vol. I, 4.ª ed., Coimbra.  
LARENZ, Karl 
1991 – Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6.ª ed., Berlim et al.( trad. portuguesa Metodologia da Ciência do Direito, 
4.ª ed., Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa). 
SOUSA, Miguel TEIXEIRA DE 
2012 – Introdução ao Direito, Coimbra.  
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ADDTIONAL GENERAL BIBLIOGRAPHY 
 
AMARAL, Diogo FREITAS DO e Ravi AFONSO PEREIRA 
2004 – Manual de Introdução ao Direito, vol. I, Coimbra. 
BRONZE, Fernando José 
2006 – Lições de Introdução ao Direito, 2.ª ed., Coimbra. 
MACHADO, João BAPTISTA 
1983 – Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Coimbra. 
MARQUES, J. DIAS 
1994 – Introdução ao Estudo do Direito, 2.ª ed., Lisboa.  
OTERO, PAULO 
1998/1999 – Lições de Introdução ao Estudo do Direito, vol. I, 2 tomos, Lisboa. 
SOUSA, MARCELO REBELO DE e SOFIA GALVÃO 
2000 – Introdução ao Estudo do Direito, 5.ª ed., Lisboa. 
TELLES, INOCÊNCIO GALVÃO 
1999/2000 – Introdução ao Estudo do Direito, vol. I – 11.ª ed. (1999), vol. II – 10.ª ed. (2000), Coimbra. 
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


