CONDIÇÕES
1) Destinatários: Licenciados em Direito, Economia ou Gestão; empresários e outros
profissionais da área da gestão de empresas.
2) Duração do Curso: o Curso tem início em Novembro de 2017 e termina em Maio de 2018,
totalizando 200 horas, sendo dessas, 102 horas lectivas, 70 horas atribuídas à elaboração do
trabalho final de avaliação, e 28 horas para a elaboração de trabalhos intercalares.
3) Horário: O curso terá lugar no calendário estabelecido, em regra, à segunda-feira e à quartafeira das 18h às 20h50, com duas aulas seguidas, de 1h20 cada com intervalo de 10m.
4) Candidaturas: de 15 de Setembro a 30 de Outubro de 2017, no formulário disponível em
(https://goo.gl/forms/dznVa8WgASxTTCVC3), devendo os seguintes documentos serem enviados
por correio electrónico (idt@fd.ulisboa.pt): Certificado de Licenciatura, CV e 1 foto.
5) Modalidades de inscrição: a) Curso completo com avaliação final (confere Certificado de
Pós-Graduação), b) Curso completo sem avaliação final (confere certificado de presença), c)
frequência avulsa por Módulos (confere certificado de presença), d) Frequência avulsa por
conferências (confere certificado de presença);
6) Documentos: duas fotografias + currículo + comprovativo de licenciatura.
7) Preço a) Curso completo com avaliação final (confere Certificado de Pós-Graduação) – 60,00
€ de inscrição + 240,00 € de matrícula + 1.800,00 € (360,00 € mensais); b) Curso completo sem
avaliação final (confere certificado de presença) 60,00 € de inscrição + 240,00 € de matrícula +
1.600,00 € (320,00 € mensais); c) frequência avulsa por Módulos – 60,00 € de inscrição + 275,00
€ por cada módulo; d) Frequência avulsa por conferências – 50,00 € cada. NOTA: Valores isento
de IVA Artigo 9.º do CIVA (ou similar).
8) Descontos: antigos alunos da Faculdade de Direito de Lisboa; licenciados há menos de dois
anos; Associados da APODIT – Associação Portuguesa de Direito do Trabalho; pagamento
completo do curso - 10%;
9) Avaliação: no caso de inscrição de Curso Completo com Avaliação, o discente tem de elaborar
durante o Curso dois trabalhos intercalares que podem revestir a forma de comentário a decisões
judiciais ou case studies sobre temas leccionados em dois módulos diferentes; no final do Curso, o
discente tem que apresentar um trabalho escrito, sobre um tema à sua escolha relacionado com
algum das matérias leccionadas, que será objecto de discussão oral, caso não obtenha a nota final
de 12 valores.
10) Numerus clausus: 60 alunos.
11) Informações: Para qualquer esclarecimento, contactar o Instituto de Direito do Trabalho Madalena Palma (tel. 965 392 128).
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