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Ficha de unidade curricular  

 

Curso de Doutoramento 

 

Unidade curricular 

 

Direito Público Romano 

 

 

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

 

Pedro Miguel Martins Gonçalves Caridade de Freitas - 2 horas 

 

 

Outros docentes na unidade curricular 

 

 

 

 

Conteúdos programáticos 

Com esta unidade curricular pretende-se estudar os diversos institutos do Direito Público Romano e perceber 

através da sua evolução a influência para a construção do Direito Ocidental. São trabalhados os seguintes tópicos: 

1. Ius publicum / Ius privatum 

2. O Direito Público Romano nos sistemas de fontes; 

3. Os sistemas de governo em Roma; 

4. As magistraturas romanas; 

5. O sistema legislativo; 

5. A iurisdictio e o imperium na constituição jurídica do poder em Roma; 

6. A administração da justiça; 

7. O ius gentium; 

7. O desenvolvimento de alguns institutos de natureza constitucional, administrativo, fiscal, penal e internacional 

 

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

 

.As aulas têm um primeiro período expositivo com a apresentação da matéria e um segundo com exposição pelos 

Alunos dos projectos de relatórios. Ao longo do ano os Alunos são convidados a apresentar pequenos trabalhos de 

investigação sobre os temas leccionados em aula e que permitam o contacto directo com as fontes romanas. 

 

Elementos de avaliação e respetiva ponderação 

 

A avaliação é feita, nos termos do Regulamento, com a apresentação oral de trabalhos e do projecto de relatório.  
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