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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica 

 
Unidade curricular 

Direito das Sociedades I – Governo das Sociedades 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

Ana Perestrelo de Oliveira — 2 horas 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

(máximo 1000 caracteres) 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Familiarizar os alunos com os principais problemas de governo das sociedades, desenvolvendo a sua capacidade de 
investigação e de discussão crítica  

 
Conteúdos programáticos 

 
PARTE I 
INTRODUÇÃO: QUESTÕES ATUAIS DO GOVERNO DAS SOCIEDADES 
 
PARTE II 
SÓCIOS E GOVERNO DAS SOCIEDADES 
 
PARTE III 
ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DAS SOCIEDADES 
 
PARTE IV 
SUPERVISÃO E GOVERNO DAS SOCIEDADES 
 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

As matérias estudadas cobrem sistematicamente as diversas áreas do governo societário permitindo familiarizar os 
alunos com os temas essenciais de corporate governance.  

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Conjuga-se a apresentação pelo docente com participações pelos alunos e apresentações de trabalhos, em termos 
que fomentem a capacidade de investigação e discussão crítica. A avaliação é composta pela participação oral 
(incluindo apresentação de tema) e teste escrito.   

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 

Através da discussão oral crítica de temas, é possível formar quadros de resposta à generalidade dos problemas de 
governo das sociedades.  

 
Bibliografia principal 

Ana Perestrelo de Oliveira, Manual de Governo das sociedades, Coimbra, 2016 
 
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. 
 
 


