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---Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
Aquisição de conhecimentos especializados em contratos internacionais.
Conteúdos programáticos
Nesta Unidade Curricular visa-se fazer um enquadramento geral dos contratos internacionais, começando
por analisar-se a noção de contratos internacionais.
Será analisada a panorâmica das fontes relevantes (assumidas em sentido amplo) para regular os contratos
internacionais, bem como os modos de regulação dos contratos internacionais.
As cláusulas típicas dos contratos internacionais serão objeto de estudo detalhado.
Posteriormente, serão analisados os contratos de compra e venda internacional de mercadorias, os
contratos celebrados com os consumidores e os contratos de distribuição.
Pretende-se facultar aos alunos os conhecimentos necessários para lidar, na prática profissional, com as
situações relativas a estas matérias.
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular
Os conteúdos selecionados constituem, na ótica do docente, os pontos mais relevantes dos contratos
internacionais, que permitem aos alunos solucionar as questões que se suscitam mais frequentemente na
prática.
Metodologias de ensino (avaliação incluída)
São lecionadas aulas teórico-práticas. É feita uma prelação inicial introdutória pelo docente, seguida de
exposições feitas pelos alunos sobre temas escolhidos e debate com intervenção do docente e dos alunos. A
avaliação é fundada nas apresentações, nas intervenções ao longo do curso e num exame final escrito.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
A metodologia seguida permite identificar os principais problemas jurídicos envolvidos e tratar dos temas
abrangidos pelo programa, desenvolvendo as capacidades críticas e de investigação dos alunos, mediante a
escolha dos temas, a preparação das exposições e os debates. A realização de um teste final permite
consolidar a matéria e apreciar a sua apreensão pelo aluno.
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