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Ficha de unidade curricular  

 

Curso de Licenciatura 

 

Unidade curricular 

 

Direito das Obrigações II/Noite 

 

 

Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

 

Rui Paulo Coutinho de Mascarenhas Ataíde – 2 horas 

 

 

Outros docentes na unidade curricular 

 

Carlos Lacerda Barata – 4 horas 

Catarina Granadeiro – 2 horas 

António Ramalho Rodrigues – 4 horas 

 

 

Conteúdos programáticos 

Transmissão das obrigações 

Extinção das obrigações 

Do não cumprimento das obrigações 

Das garantias das obrigações 

 

 

Metodologias de ensino (em especial, as metodologias de ensino à distância utilizadas na unidade 

curricular) 

 

Esta unidade curricular tem utilizado o método do correio electrónico para: 

1) Ensino prático: envio de casos práticos, assim como os respectivos tópicos de correcção, 

acompanhando a sua resolução pelos alunos, indicando os erros detectados e esclarecendo 

dúvidas. O registo da submissão de resolução de hipóteses pelos alunos é feito pelos professores 

das práticas que vão igualmente enviando pautas com notas qualitativas aos alunos que as 

enviaram de forma a dar algum tipo de feedback e a fim de assegurar a nota de avaliação 

contínua.  

Mais se informa que este método está uniformizado em todas as subturmas desta unidade 

curricular. 

 

2) Ensino teórico: distribuição de materiais de estudo, nomeadamente, apontamentos sobre a matéria 

preparados pela regência. 
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Elementos de avaliação e respectiva ponderação 

 

Os elementos de avaliação contínua indicados (casos práticos resolvidos à distância) valerão 100% da 

nota de avaliação contínua. 
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