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ANO LETIVO DE 2020-2021 

 
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS LABORATORIAIS FORENSES 

 

 Unidade curricular:  

Introdução ao Direito 

Curricular Unit: 

 Introduction to Law 

 

 

Docente responsável (preencher o nome completo): 

Responsible teacher (fill in the fullname):  

Luís Miguel Marques Fernandes 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres): 

 A Disciplina de Introdução ao Direito, visa dotar os alunos dos conhecimentos basilares de Direito, 

pretendendo ser uma base para todo o curso de Ciências Laboratoriais Forenses. 

Assim, pretende-se que os alunos adquiram competências para a correta identificação dos diplomas legais em 

vigor a nível nacional, comunitário ou internacional 

Pretende-se que o aluno desenvolva a capacidade de análise, própria do raciocínio jurídico na interpretação 

de normas jurídicas. 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed 

The Subject of Introduction to Law, aims to provide students with the basic knowledge of Law, 

aiming to be a basis for the entire course of Forensic Laboratory Sciences. 

Thus, it is intended that the students acquire competences for the correct identification of the legal 

diplomas tat should be applied at national, European or international level. 

It is intended that the student develops the analytical capacity, proper to the legal analysis in the 

interpretation of legal norms. 

 

Conteúdos programáticos (1000 caracteres): 

O Direito como Ordem Normativa: 

Ordem Jurídica e direito subjectivo; 

Ramos do Direito; 

“Zonas cinzentas” ou interação entre o direito público e o direito privado; 

A Norma Jurídica; 
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Fontes de Direito; 

 

Determinação da Solução Jurídica; 

 

Syllabus 

The Right as a Normative Order: 

Juridical Order and subjective right; 

Branches of Law; 

"Gray areas" or interaction between public law and private law; 

The Legal Rule; 

Sources of Law; 

Determination of the Legal Solution; 

 

Referências bibliográficas (bibliography) 

(máximo três títulos): 

Rosário PT et al., (2018). Introdução ao Direito, Reimpressão, Edições Almedina SA, ISBN 978-972-40-6474-

1      

 

O regente: (data e nome completo): 


