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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e 

Ciência Jurídica 2020/2021 
 
Unidade curricular 
Direito Internacional Público I/II 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 Prof. Doutora Maria Luísa Duarte – 2 horas / semana 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Não aplicável 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Estudo aprofundado do actual círculo dos sujeitos de Direito Internacional Público com o objectivo de despertar nos 
Alunos as condições científicas de uma reflexão informada e crítica sobre o tema. 
 
Conteúdos programáticos 
Tema: Os sujeitos de Direito Internacional Público: quem é quem na ordem jurídica global do século XXI 
 
Conteúdos  
 

1. Direito Internacional Público: origem e evolução 
2. Sujeitos de Direito Internacional: noção de personalidade jurídica e de capacidade jurídica 
3. Sujeitos típicos e atípicos 
4. Os Estados como sujeitos de D.I. 
5. As Organizações Internacionais 
6. União Europeia: actor e sujeito internacional 
7. Sujeitos não estaduais 
8. Em especial, o indivíduo 
9. Entidades não estaduais e personalidade jurídica emergente: noção, categorias e limites 
10. Sujeitos e direitos na ordem jurídica global 
11. Sujeitos e o instituto jurídico da responsabilidade internacional 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Preparar os alunos para o trabalho de investigação e construção de pensamento crítico sobre o tema 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
As aulas em regime de seminário são calendarizadas em três períodos:  
- apresentação inicial e de enquadramento pela regente; 
- apresentação pelos alunos de jurisprudência ou de notas de leitura de livros ou artigos de revista, sugeridos pela 
regente; 
- apresentação pelos alunos sobre temas previamente escolhidos com o conhecimento e acordo da professora, e que 
servem de base aos respectivos relatórios de mestrado, previstos no Regulamento de Avaliação. 
 
 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A metodologia de ensino praticada na FDUL, nesta unidade curricular concretizada em regime de seminário, com a 
participação activa dos alunos, incluindo de forma individual com apresentações orais de 30 minutos, garante o 
desenvolvimento de aptidões necessárias à elaboração do relatório de mestrado e da dissertação de mestrado. 
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