
 
 

 
Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica (Ciências Jurídico-Forenses) 

 
Unidade curricular 

Direito Processual do Trabalho I  

 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

Pedro Manuel de Almeida Madeira de Brito – 2 horas semanais correspondendo a 2 aulas teórico-práticas 

 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

Não aplicável 

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

Os objetivos da aprendizagem são os de permitir aos alunos obter conhecimentos sobre os aspetos essenciais do 
Processo do Trabalho tendo em atenção que este ramo do Direito se articula com o Direito Processual Civil e 
instrumental do Direito do Trabalho. O estudo do processo do trabalho procura: 
Identificar a existência de princípios próprios de Direito do Trabalho que lhe confiram autonomia, 
Equacionar as divergências e convergências entre o processo de trabalho e o processo civil,  
Permitir que os alunos tenham conhecimento dos meios processuais pelos quais se resolvem os litígios laborais.  

 
Conteúdos programáticos 

1. Evolução histórica do Direito Processual do Trabalho e a necessidade de um novo Código do Processo do 
Trabalho 
2. Princípios de direito processual do trabalho.  
3. Pressupostos processuais: especificidades do direito processual de trabalho.  
4. Composição do litígio: incluindo providências cautelares.  
5. Meios alternativos de resolução de litígios laborais: em especial mediação e arbitragem 
6. Tramitação processual comum. 

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

Os conteúdos programáticos visam identificar as especificidades do processo do trabalho e, consequentemente, 
permitem uma aproximação ao Direito processual instrumental ao Direito do Trabalho cumprindo o objetivo de 
reconhecer a dimensão processual do Direito do Trabalho 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

As aulas de duas horas são divididas em duas partes: uma de apresentação das matérias pelo docente e uma de 
apresentação de trabalhos por pequenos grupos de alunos sobre o tema com incidência na análise de 
jurisprudência selecionada seguida de apreciação e debate. Os trabalhos apresentados devem ser reduzidos a 
escrito com uma componente descritiva do regime das incidências do processo civil e da jurisprudência. A 
avaliação conclui-se com o exame final da disciplina. 

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

A metodologia de ensino é coerente com os objetivos, porquanto a realização de um trabalho sobre diferentes 
aspetos específicos do processo de trabalho permite identificar a articulação do processo do trabalho com o 
processo civil e com o Direito do trabalho. 
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