Ficha de unidade curricular
Curso de Doutoramento
Curso de Mestrado em Direito e Ciência Jurídica
Unidade curricular
Direito Comercial
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo)
Prof. Doutor Pedro Pais de Vasconcelos
Prof. Doutor Pedro Leitão Pais de Vasconcelos (carga letiva: 2 horas/semana)
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
A unidade curricular de Direito Comercial tem como objetivo promover a reflexão própria, crítica e livre, de modo a
aprofundar as competências necessárias para elaboração de uma tese de doutoramento, que no presente ano letivo
incide sobre um dos grandes temas do Direito Comercial, que tem estado sempre presente, e que hoje ganha nova
atualidade: a representação comercial e atuação por conta alheia no comércio.
Pretende-se que os estudantes aprofundem os seus conhecimentos sobre estas matérias que são críticas no Direito
Comercial, numa abordagem atual e crítica, privilegiando-se a identificação de casos de relevância no atual comércio.
Conteúdos programáticos
Representação e atuação por conta alheia no comércio.
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular
As temáticas integrantes do conteúdo programático são adequadas à prossecução dos objetivos subjacentes à presente
unidade curricular ao disponibilizarem e fomentarem a divulgação e aprofundamento das mais recentes construções
dogmáticas e científicas sobre institutos já conhecidos e de novos fenómenos decorrentes da globalização e
complexificação do Direito.
Metodologias de ensino (avaliação incluída)
A primeira parte do curso de doutoramento será dedicada à escolha de temas de investigação, sob orientação do
Regente, incluindo a organização de uma estrutura de investigação científica adequada.
A segunda parte do curso de doutoramento será dedicada à discussão aberta e científica sobre questões relevantes
para o conteúdo programático e para a investigação dos estudantes.
A terceira parte do curso de doutoramento consistirá na apresentação do estado da investigação por cada um dos
alunos, o que poderá decorrer por uma ou mais vezes.
A apresentação oral decorrerá na data e sessão previamente marcadas, devendo ser distribuído a todos os
participantes um documento que contenha os tópicos da exposição oral.
O tema de investigação deverá ser posteriormente objeto de um relatório escrito a apresentar até 15 de Setembro de
2018, nos termos do regulamento em vigor.
A avaliação assenta nos seguintes elementos:
- Participação nas aulas;
- Relatório escrito.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
As metodologias de ensino, baseadas na exposição, aprofundamento e debate de temas da atualidade visam estimular
a investigação, o espírito crítico e a construção dogmática e são aptas a lançar pistas de investigação para os
doutorandos desenvolverem, preparando os alunos para a feitura da tese de doutoramento:
a) A realização de exposições temáticas procura aperfeiçoar as capacidades orais de apresentação de temas em público
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e, por via da sua análise crítica, contribuir para orientar a realização dos relatórios escritos a apresentar;
b) A intervenção nas discussões, questionando, problematizando e criticando, visa desenvolver o espírito crítico e as
capacidades de reação argumentativa e contra-argumentativa;
c) Os trabalhos escritos, em termos complementares, visam desenvolver a forma de expressão de ideias e o
aprofundamento fundamentador de posições assumidas, habilitando a introdução de técnicas metodológicas que
permitam aos alunos apresentar a dissertação de doutoramento.
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NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades
curriculares.
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Curricular unit sheet
Course ___________________
Curricular unit
(maximun 1000 characters)
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name)
(maximun 100 characters)
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit
(maximun 1000 characters)
Learning outcomes of the curricular unit
(maximun 1000 characters)
Syllabus
(maximun 1000 characters) Insolvency Law
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives.
(maximun 1000 characters)
Teaching methodologies (including evaluation)
(maximun 1000 characters)
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes
(maximun 3000 characters)
Main Bibliography
(maximun 1000 characters)
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units.
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