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« COIMBRA É UMA LIÇÃO 

DE SONHO E TRADIÇÃO »
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O presente manual, elaborado pelo NED/AAC, tem 
como principal objetivo melhorar a integração dos alu-
nos recém-chegados à Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Coimbra. Através dele, pretendemos facultar 
uma série de informações que consideramos essen-
ciais para uma fácil adaptação, tanto ao curso como à 
cidade.

Cientes da mudança que este ingresso significa e de 
todas as dúvidas que consigo traz, o NED/AAC tem as 
portas abertas – segunda a sexta das 10h00 às 18h00 
– para as tuas questões e inquietações.

Visita-nos!
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Sê muito bem-vindo/a àquela que 
será a tua Casa durante os próximos 

anos, a mais ilustre e emblemática de todos os cursos jurídicos do país: a Fa-
culdade de Direito da Universidade de Coimbra.

O teu percurso universitário pautar-se-á pelos estudos, mas não só: Coimbra 
tem tanto para oferecer que com certeza sentirás em algum momento a neces-
sidade de alguém que te dê a mão. O Núcleo de Estudantes de Direito da Asso-
ciação Académica de Coimbra (NED/AAC) será esse alguém. 

Somos uma ramificação da AAC que fará de tudo para te representar em cada 
passo do teu percurso académico, da primeira à última vez que passes a Porta 
Férrea.

O presente manual serve para te elucidar sobre a estrutura do NED/AAC e a 
sua atuação, bem como para te dizer tudo aquilo que precisas de saber para te 
orientares nestes primeiros tempos.

Faz desta cidade tão tua quanto já é nossa. Coimbra foi a tua melhor decisão, 
aproveita-a!

O Presidente do Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de 
Coimbra,

Pedro Marques Dias

MENSAGEM
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Coimbra foi fundada 
pelo Império Romano, 
sendo o seu nome origi-
nal Aeminium. Declarada 
capital do Condado Por-
tucalense em 1129 por 
D. Afonso Henriques, já 
neste século Coimbra 
apresentava  uma es-
trutura urbana, dividida 
entre a Alta ou Almedina, 
onde viviam os aristocra-
tas, os clérigos e, mais 
tarde, os estudantes, e 
a Baixa, do comércio, do 
artesanato e dos bairros 

ribeirinhos populares.
Palco principal de 
grandes acontecimentos 
da História nacional, ser-
viu de fundo para Len-
das como o Milagre das 
Rosas, bem como para o 
Romance de D. Pedro I e 
D. Inês de Castro.
A nossa cidade, a dos 
estudantes, tem nas 
suas pedras e paredes 
histórias de tantos outros 
que, como tu, aqui che-
garam “perdidos” e en-
contraram em Coimbra 

e nas amizades que aqui 
fizeram um novo fôlego 
para a etapa que se avi-
zinhava.
É inegável e inseparável 
o vínculo que existe 
entre a cultura coimbrã e 
a cultura estudantil por-
tuguesa. As serenatas, as 
tunas, os cortejos acadé-
micos, a capa e batina... 
todos estes símbolos do 
que é ser-se estudante 
do ensino superior em 
Portugal nasceram em 
Coimbra, difundindo-se 
depois por todas as insti-
tuições do país.
Quando partires e 
deixares para trás estes 
que serão certamente 
os teus melhores anos - 
os “verdes anos” -, com-
preenderás que Coimbra 
não se explica, sente-se! 

Cidade de ruas estreitas, pátios, escadinhas e arcos me-
dievais, a tua nova casa é uma cidade profundamente 

marcada pela tradição estudantil.

CIDADE

Coimbra
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O preço do prato social nas Cantinas da UC é de 2.40€, contemplando uma re-
feição completa com quatro possibilidades de escolha: carne, peixe, vegetariano 
e dieta. No entanto, podes optar por pratos snack, cujos preços são variados.

Cantina “Químicas”
Cantina “S. Jerónimo”
Cantina “Azuis”
Cantina “Amarela” (sandes)
Cantina “Monumentais” (pizzas e pastas)
Cantina “Sereia”

Cantinas do Polo I
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FDUC
Período Letivo
Sala de Leitura e Sala de Revistas
Segunda a Sexta 09h00-19h30

Época de Exames
Palácio dos Melos
Segunda a Sexta 22h00-04h00
Fim de Semana 19h00-04h00

Biblioteca Geral
Período Letivo
09h00-21h45

Época de Exames
Segunda a Sexta 09h00-00h00
Sábado 09h00-13h00 e 14h00-17h30

Departamento de Matemática
Biblioteca e Sala de Leitura
Segunda a Sexta 08h30-20h00 

Sala de Estudo AAC
Aberta 24h

Biblioteca Municipal de Coimbra
Segunda a Sexta 10h00-19h30
Sábado 11h00-13h00 e 14h00-19h00
Feriados 10h00-19h30

CUMN 
(Centro Universitário Manuel da 
Nóbrega)
Segunda a Sexta 11h30-23h00

Locais de Estudo do Polo I
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Número Nacional de Emergência 
Tel.: 112
 
Bombeiros Voluntários 
Tel.: 239 822 323
Tel.: 239 826 287
Tel.: 808 200 823

Bombeiros Sapadores 
Tel.: 239 822 121
Emergência: 239 822 122

Polícia de Segurança Pública 
Tel.: 239 863 000

Polícia Judiciária
Tel.:239 824 942

SMTUC (Serviços Municipalizados de 
Transportes Urbanos de Coimbra)
Tel.:  239 801 100

Politáxis - Central de Táxis de Coimbra
Tel.: 239 499 090

Rodoviária de Coimbra
Tel.: 239 855 270
CP (Comboios de Portugal)
Tel.: 707 210 220

Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra
Tel.: 239 859 801

Serviços de Gestão Académica (SGA) 
da Universidade de Coimbra
Tel.: 239 247 198

Serviços de Ação Social da Universi-
dade de Coimbra
Tel.: 239 101 282

Contactos Úteis
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A Faculdade de Direi-
to da Universidade de 
Coimbra é a escola jurí-
dica mais antiga do país, 
remontando os estudos 
jurídicos à fundação da 
Universidade portugue-
sa em 1290. Através 
dos seus estudantes e 
docentes, a Faculdade 
de Direito de Coimbra 
esteve continuamente 
presente nos princi-
pais acontecimentos da 
História de Portugal, 
sendo muitos movimen-
tos políticos, ideológicos 
e culturais liderados pe-
los estudantes.
Casa-mãe dos maiores 
monumentos jurídicos 
portugueses, dela saíram 
os obreiros do Código Ci-
vil, do Código Penal e do 
Código das Sociedades 
Comerciais.

Faculdade de enormís-
simo prestígio nacional 
e além-fronteiras, é de-
nunciativo disso mesmo 
o seu poder de atrativi-
dade invulgar, o que leva 
a que se cativem estu-
dantes de mais de vinte 
nacionalidades e legiões 
de professores estrangei-
ros que por aqui pas-

sam para realizar as suas 
missões de investigação 
jurídica.
Dispõe de uma das bi-
bliotecas jurídicas mais 
ricas da Europa, com um 
espólio de revistas e ma-
nuais jurídicos de todo o 
mundo.
Vem sendo distinguida, 
ano após ano, por repu-
tado rankings interna-
cionais como uma das 
melhores Faculdades de 
Direito da Europa e do 
mundo.

Sê muito bem-vindo à 
melhor, mais antiga e 
prestigiada Faculdade 
de Direito do Mundo 
Lusófono. Aqui apren-
derás com os melhores 
mestres a pensar o Direi-
to para o aplicar e a 
aplicá-lo pensando. 

A Faculdade 
de Direito da 
Universidade 

de Coimbra é a 
escola jurídica 
mais antiga do 

país.

MUNDO ACADÉMICO 
E ESTUDANTIL
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Planta da FDUC
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Salas nos restantes edifícios da UC 

IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO

S. 1.1 1.º andar, 1.ª porta

S. 1.2 1.º andar, 2.ª porta

S. 1.3 1.º andar, 3.ª porta

IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO

IAP - ART (Instituto de Anatomia 
Patológica - Anfiteatro Renato 
Trincão)

Entrada pela porta mais próxima do D. Dinis, 1.º andar, Sala 27

IQF - Anf. (Instituto de Química 
Fisiológica - Anfiteatro)

Entrada pela porta mais próxima da Faculdade de Letras, 1.º an-
dar, lado direito

IMP (Instituto de Microbiologia 
e Parasitologia)

Entrada pela porta mais próxima da Faculdade de Letras, 3.º an-
dar, lado esquerdo

IDENTIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO

CJ - Anf. 
(Colégio de Jesus - Anfiteatro)

Entrar na porta principal, virar à direita, entrar na porta à direita, 
seguir pelo corredor, virar na porta à esquerda e depois à direita

Salas
Entrar na porta principal, virar à direita, entrar na porta à direita, 
seguir pelo corredor...

PALÁCIO DOS MELOS
(Quem sai da FDUC: Virar à esquerda e descer as escadas ao lado da Faculdade de Letras.)

FACULDADE DE MEDICINA
(Quem sai da FDUC: 2.º edifício à esquerda.)

COLÉGIO DE JESUS
(Quem sai da FDUC: Atravessar o Largo das Escolas em direção ao D. Dinis; Na esquina da 
Faculdade de Medicina virar à esquerda e seguir até ao final da rua; O Colégio de Jesus en-
contrar-se-á do lado esquerdo, sendo a porta de entrada imediatamente em frente à porta 

do «Laboratorio Chimico».) 
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És agora sócio da maior, 
mais antiga e mais presti-
giada associação de estu-
dantes do país.
Fundada a 3 de Novembro 
de 1887, a Associação 
Académica de Coimbra 
(AAC) representa hoje 
diretamente os mais de 
20.000 estudantes da Uni-
versidade de Coimbra. 
Além da Direção-Geral 
(órgão executivo da AAC) 
e da Mesa da Assembleia 
Magna (órgão deliberativo 
da AAC), os estudantes de 
cada curso, Departamento 
ou Faculdade elegem os 
órgãos do seu Núcleo de 
Estudantes. 
A AAC é também um sím-
bolo incontornável no 
plano cultural e despor-
tivo nacional e europeu, 

resultado da atividade das 
Secções e Organismos Au-
tónomos que a compõem. 
O respeito que lhe é devi-
do advém, entre inúmeras 
conquistas académicas e 
pedagógicas, culturais e 
desportivas, da capacidade 
que tem demonstrado, ao 
longo dos seus 131 anos 
de existência, de moldar 
a sociedade portuguesa, 
através do papel que de-
sempenhou em algumas 
das mais importantes 
lutas políticas nacionais 
do século XX e da última 
década. 
Com a sua própria auto-
nomia, o Núcleo de Estu-
dantes de Direito vê a AAC 
como mais do que um 
mero órgão central: é a sua 
casa-mãe.

Associação Académica de Coimbra
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O NED/AAC é composto por dois órgãos: A Direção - órgão executivo - e a 
Mesa do Plenário - órgão deliberativo.

A Direção é constituída pelo Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro, Secretário, 
Administrador e Coordenadores, estes últimos encarregues de uma série de pe-
louros prontos a prestar-te apoio em diferentes campos.

       Presidente                   Vice-Presidente                 Tesoureiro                       Secretária                    Administrador

Pedro Marques Dias              Inês Pirré                   João Pimentel            Olga Stelmashchuk          Rodrigo Correia

presidencia@nedaac.pt

O Núcleo de Estudantes de Direito da Asso-
ciação Académica de Coimbra (NED/AAC), 
fundado a 13 de abril de 2000, é a institui-
ção que te representa como aluno de Direito 
na nossa Faculdade e será, certamente, um 
companheiro seguro ao longo de todo o teu 
percurso académico, quer seja a apoiar-te, 
a criar oportunidades para o teu futuro, a 
resolver os teus problemas ou a dar-te mo-
mentos inesquecíveis! 

Nos seus quase 20 anos de existência, o NED/AAC já alcançou marcos notáveis 
a favor dos estudantes, não havendo lugar para conformismos e visando 
sempre o progresso. É esta a linha pela qual se pauta a atuação do Núcleo.

Núcleo de Estudantes de Direito 
da Associação Académica de Coimbra
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O Pelouro da Pedagogia, cujas competências são exclusivas do NED/AAC, visa 
resolver os problemas regulamentares que eventualmente ocorram, defender 
os direitos pedagógicos dos estudantes e auxiliá-los no percurso formativo e 
curricular.

O Pelouro das Saídas Profissionais, também com competências exclusivas, 
tem por finalidade suprir as dificuldades que os estudantes da nossa Faculdade 
sentem no primeiro contacto com o mundo profissional, sendo assumido por 
este pelouro o compromisso de colocar ao dispor dos mesmos um leque alarga-
do de atividades relacionadas com as diferentes profissões jurídicas. 

Com uma atuação intimamente ligada aos pelouros da Pedagogia e das Saídas 
Profissionais, surge o Gabinete de Orientação Política (G.O.P.), cujo objetivo 
é a orientação da intervenção política a ser realizada pela direção do Núcleo 
depois de devidamente esclarecida e discutida em Plenário, sendo, assim, uma 
posição legitimamente tomada.

    Coordenadora                Coordenador                Rep. Mestrados     

  Rita Bettencourt             Manuel Sousa               Mariana Neto 

pedagogia@nedaac.pt

    Coordenador                 Coordenadora               Coordenadora      

Manuel Providência      Francisca Abrantes               Inês Alves

saidasprofissionais@nedaac.pt

Coordenador                 Coordenadora 

Filipe Ferreira               Carolina Rosa  
gop.nedaac@gmail.com
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O Gabinete de Apoio ao Estudante (GAPE) pauta-se pelo contacto direto com 
os estudantes e tem como primeiro grande objetivo a abertura e aproximação 
do Núcleo aos mesmos. No próprio sentido da palavra apoio, o GAPE respon-
sabiliza-se por fornecer ao estudante os meios de que necessita para que a sua 
experiência na Faculdade seja facilitada, algo que vai desde a disponibilização de 
manuais à disponibilização de enunciados e critérios de correção de provas de 
anos anteriores, entre outras iniciativas.

Umbilicalmente associado ao GAPE, surge o Gabinete de Inclusão (G.I.). Este 
dirige-se diretamente aos novos alunos e pretende facilitar a sua integração na 
vida académica da cidade de Coimbra e da sua Faculdade de Direito.

Também na vertente do Apoio ao Estudante, mas desta vez direcionada para 
alunos em contexto de mobilidade, seja ela incoming ou outgoing, afirma-se o 
Departamento de Relações Internacionais (DRI).

   Coordenadora                 Coordenador                 Coordenadora      

Margarida Ferreira            Tiago Roque                 Carolina Hilário                   
gape@nedaac.pt

Coordenadora                 Coordenadora 

Beatriz Ribeiro             Bianca Cardozo  
gi.nedaac@gmail.com

Coordenadora                 Coordenadora  

Júlia Carrijo                 Audrey Tschiffeli  
gape@nedaac.pt
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O Pelouro da Formação visa colmatar as insuficiências do plano de estudos ofe-
recido pela nossa Faculdade. Nesse sentido, prestamos aos alunos uma série de 
eventos formativos que aprofundam e enriqueçam os conhecimentos que nos 
são disponibilizados, de um modo dinâmico e apelativo. 

O Pelouro das Relações Externas atua em duas vias: projeção da Faculdade para 
além da porta férrea e consciencialização político-social dos estudantes através 
de conferências e debates.

O Pelouro da Intervenção Cívica preocupa-se com a promoção e desenvolvi-
mento de eventos de cariz social, sensibilizando os estudantes para as mais va-
riadas causas e problemáticas que marcam a atualidade, optando por uma atua-
ção mais ampla, não só agindo, mas também formando.

   Coordenador                  Coordenadora                Coordenadora     

Mateus Rosário             Ângela Marques            Mariana Pereira                   
formacao@nedaac.pt

    Coordenadora                Coordenadora               Coordenador      

     Helga Sousa               Bárbara Guedes           Frederico Nogueira

relacoesexternas@nedaac.pt

 Coordenador                 Coordenadora

Cristiano Arantes         Maria Vasconcellos

intervencaocivicanedaac@gmail.com
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No Pelouro Recreativo-Lazer-Lúdico ressalva-se a importância de atividades ex-
tracurriculares no percurso académico de cada estudante de Direito.
O Recreativo pretende fomentar o lado boémio e festivaleiro através, por exem-
plo, dos míticos Convívios no Palácio dos Melos; O Lazer caracteriza-se pela 
promoção de atividades desportivas; O Lúdico pretende alimentar o espírito 
académico, promover o respeito pelos costumes e valores da academia e trans-
mitir a mística coimbrã que tanto nos caracteriza.

      Coordenador                 Coordenador                  Coordenador       

Miguel Lopes                     Luís Lira                      Luís Timóteo            
recreativo@nedaac.pt

Coordenadora                 Coordenadora 

Mariana Silva                 Erica Teixeira  
cultura@nedaac.pt

   Coordenador                  Coordenadora                 Coordenadora     

Pedro Valério                    Alícia Pina                      Maria Melo                   
recreativo@nedaac.pt

RECREATIVO

LAZER

LÚDICO
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O Pelouro da Comunicação e Imagem surge da necessidade de divulgação das 
atividades do Núcleo, sendo por isso um pelouro transversal a todos os outros 
e dinâmico, assumindo-se como a cara do NED/AAC.

Enquanto órgão autónomo da Direção, surge a Mesa do Plenário, composta 
por um Presidente, Vice-Presidente e Secretário. Responsável por convocar e 
presidir o Plenário, este órgão tem como principal objetivo a  salvaguarda dos 
interesses dos estudantes, ouvindo e debatendo todos os seus problemas, dúvi-
das e opiniões numa magna reunião composta por todos os alunos de Direito.

Coordenadora                  Coordenador 

Sofia Figueiredo            Francisca Sousa  
comunicacaoimagem@nedaac.pt

       Presidente                  Vice-Presidente                 Secretária   

  Beatriz Lavouras             Andreína Rocha             Laura Esteves

mesadoplenarionedaac@gmail.com

      1.º Suplente                    2.º Suplente                   3.º Suplente                    4.ª Suplente                    5.º Suplente

    Flávio Mendes             Bernardo Garcia                 Filipe Pinto                 Lara Teodoro                 André Teixeira
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1.º ANO

UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE TIPO

Direito Constitucional I 1.º Semestre Obrigatória

Direito Internacional Público I 1.º Semestre Obrigatória

Direito Romano 1.º Semestre Obrigatória

Economia Política I 1.º Semestre Obrigatória

Introdução ao Direito I 1.º Semestre Obrigatória

Direito Constitucional II 2.º Semestre Obrigatória

Economia Política II 2.º Semestre Obrigatória

História do Direito Português 2.º Semestre Obrigatória

Introdução ao Direito II 2.º Semestre Obrigatória

Direito Internacional Público II 2.º Semestre Opcional

Direito Luso-Chinês 2.º Semestre Opcional

História do Direito Luso-Brasileiro 2.º Semestre Opcional

Introdução ao Pensamento Jurídico Contemporâneo 2.º Semestre Opcional

CURSO

Licenciatura em Direito

O 1.º ciclo de estudos em Direito visa proporcionar aos estudantes os conhe-
cimentos jurídicos básicos – o conjunto das ferramentas que um jurista tem de 
conhecer, seja qual for a sua área de trabalho. Desta licenciatura sairás prepara-
do para desempenhar com êxito um leque diversificado de profissões nos mais 
variados setores da vida nacional e desenvolverás ainda a capacidade crítica 
necessária para compreender o Direito, a sua função de regulação social e ainda 
o seu contributo para o bom “governo” da comunidade.

Elenco Curricular - 1.º Ano
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Plano de Estudos do 1.º Ano

 
	 Direito	Constitucional

Representa a iniciação do estudo do Direito Público (Político).
A ordem jurídica portuguesa possui uma estrutura hierarquizada, encimada pela 
Constituição da República Portuguesa. É necessário compreender, pois, o al-
cance do texto da Lei Fundamental, bem como as complicadas relações entre 
a lei ordinária e os preceitos constitucionais. A sistematização do governo por-
tuguês, estudando as formas de governo conhecidas, assume também especial 
relevo. O programa da cadeira conclui com o estudo da justiça constitucional e 
respetivos meios de controlo jurisdicional.

 Direito Internacional Público

Esta cadeira destina-se a dar conta das relações jurídicas que se estabelecem 
entre os Estados. Estes não são hoje sujeitos isolados nem a sua atuação é abso-
lutamente discricionária: integram a Comunidade Internacional e a sua conduta 
está subordinada às convenções e costumes internacionais. Ressalva-se a im-
portância de estabelecer um primeiro contacto com o mundo do Direito Inter-
nacional, permitindo perspetivar como se relaciona a ordem jurídica nacional 
com o ordenamento jurídico internacional.

 Direito Romano

Unidade curricular destinada ao estudo das instituições e sistema jurídico da 
Roma Antiga.
O estudo do Direito Romano constitui uma importante base pedagógica no pla-
no do Curso, em virtude do nosso ordenamento jurídico (tal como a maioria dos 
sistemas jurídicos da Europa continental) ter por base as soluções romanísticas 
no que respeita, sobretudo, ao direito privado.
Num primeiro momento, abordar-se-á a evolução histórica do “ius romanum” 
para, num segundo momento, se proceder a uma experiência prática que repre-
senta o primeiro contacto com o mundo do direito privado.
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	 Economia	Política

A História, nos seus inúmeros exemplos, encarregou-se de provar que um bom 
jurista se dota de sólidos conhecimentos económicos, permitindo-lhe estes, 
mais do que compreender a razão de muitas normas, inseri-las num contexto 
particular, obtendo assim as bases necessárias para as diversas análises e in-
cursões jurídico-económicas que o seu percurso certamente exigirá.

 História do Direito Português

É inevitável uma referência à evolução histórica do direito nacional no âmbito 
de uma compreensão abrangente das soluções legais consagradas atualmente; 
é neste sentido que surge esta unidade curricular no plano de estudos logo do 
1.º ano.
O direito português é analisado desde o berço longínquo, culminando no hori-
zonte constitucional atual. As correntes do pensamento jurídico dominantes em 
cada época, os elementos legislativos essenciais em cada momento, as escolas 
e os seus traços proeminentes... todos estes elementos concorrem para a pas-
sagem de uma dúbia conceção de sistema jurídico para uma conceção do direito 
atual e equilibrado.

 Introdução ao Direito

Cadeira essencial para uma compreensão do atual modo-de-ser do Direito.
É aqui, através de uma análise fortemente filosófica, que terás o primeiro 
contacto e compreenderás o complexo pensamento e sistema jurídico.
Desde a ordem jurídica até à interpretação jurídica, a disciplina de Introdução ao 
Direito será fornecedora de ferramentas essenciais para a carreira jurídica que 
se avizinha. 
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Cadeiras Opcionais

No segundo semestre terás que estar inscrito numa cadeira à tua escolha. No 
ato de matrícula já te inscreveste numa das opcionais, contudo, se com o decor-
rer do tempo sentires que não fizeste a escolha certa, tens total liberdade para 
alterar a mesma junto dos Serviços Académicos sem qualquer tipo de custo as-
sociado. No entanto, deves ter em atenção que esta alteração apenas é gratuita 
até dia 31 de março de 2020.

 Direito Internacional Público II

Na presente unidade curricular, procura-se tornar conhecidos dos alunos al-
guns dos temas mais candentes e controvertidos do Direito Internacional não 
tratados no 1.º semestre, procurando, portanto, dar continuidade ao estudo de 
DIP I. 

 História do Direito Luso-Brasileiro

Esta disciplina optativa centra-se na evolução do direito brasileiro e nas raízes 
portuguesas que se lhe podem identificar, analisando, para esse efeito, variados 
aspetos jurídicos, desde o colonialismo português à república atual.

 Introdução ao Pensamento Jurídico Contemporâneo

A proposta desta opcional é a de confrontar os alunos com a pluralidade de 
perspetivas de compreensão do direito que hoje nos interpelam, analisando-as 
e contrapondo-as cuidadosamente, dando alguma continuidade e aprofunda-
mento à cadeira de Introdução ao Direito.
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2.º ANO

UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE TIPO

Direito Administrativo I 1.º Semestre Obrigatória

Direito do Trabalho I 1.º Semestre Obrigatória

Direito da União Europeia I 1.º Semestre Obrigatória

Finanças Públicas I 1.º Semestre Obrigatória

Teoria Geral do Direito Civil I 1.º Semestre Obrigatória

Direito Administrativo II 2.º Semestre Obrigatória

Direito Fiscal I 2.º Semestre Obrigatória

Direito da União Europeia II 2.º Semestre Obrigatória

Teoria Geral do Direito Civil II 2.º Semestre Obrigatória

Direito Luso-Chinês 2.º Semestre Opcional

Direito do Trabalho II 2.º Semestre Opcional

Finanças Públicas II 2.º Semestre Opcional

História do Direito Luso-Brasileiro 2.º Semestre Opcional

3.º ANO

UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE TIPO

Direito Administrativo III 1.º Semestre Obrigatória

Direito da Família e dos Menores 1.º Semestre Obrigatória

Direito das Obrigações I 1.º Semestre Obrigatória

Direito Penal I 1.º Semestre Obrigatória

Direito Processual Civil I 1.º Semestre Obrigatória

Direito das Coisas 2.º Semestre Obrigatória

Direito das Obrigações II 2.º Semestre Obrigatória

Direito Penal II 2.º Semestre Obrigatória

Direito Processual Civil II 2.º Semestre Obrigatória

Direito Fiscal II 2.º Semestre Opcional

Elenco Curricular - 2.º, 3.º e 4.º Anos
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4.º ANO

UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE TIPO

Direito Comercial I 1.º Semestre Obrigatória

Direito Internacional Privado 1.º Semestre Obrigatória

Direito Penal III 1.º Semestre Obrigatória

Medicina Legal 1.º Semestre Obrigatória

Metodologia do Direito 1.º Semestre Obrigatória

Organização Judiciária 1.º Semestre Obrigatória

Direito Comercial II 2.º Semestre Obrigatória

Direito Patrimonial da Família e Sucessões 2.º Semestre Obrigatória

Direito Processual Civil III (Processo Executivo) 2.º Semestre Obrigatória

Direito Processual Penal 2.º Semestre Obrigatória

Direito das Coisas II 2.º Semestre Opcional

Direito Internacional Privado II 2.º Semestre Opcional

OUTRAS OPCIONAIS (3.º e 4.º Anos)

UNIDADE CURRICULAR SEMESTRE TIPO

Contratos Civis 2.º Semestre Opcional

Contratos Públicos 2.º Semestre Opcional

Direito da Informática 2.º Semestre Opcional

Direito Luso-Chinês 2.º Semestre Opcional

Direito Privado Luso-Brasileiro 2.º Semestre Opcional

Direito Público Luso-Brasileiro 2.º Semestre Opcional
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Calendário

 Primeiro Semestre: 16/09/2019 a 21/12/2019

  Época de Exames do 1º semestre: 03/01/2020 a 07/02/2020

 Segundo Semestre: 10/02/2020 a 30/05/2020 

  Época de Exames do 2º semestre: 01/06/2020 a 24/07/2020

 Suspensão de Aulas (Latada): 10/10/2019 a 12/10/2019

 Férias do Natal: 23/12/2019 a 02/01/2020

 Férias da Páscoa: 06/04/2020 a 13/04/2020

	 Pausa	Letiva	(Queima	das	Fitas): 11/05/2020 a 15/05/2020

 Férias de Verão: 01/08/2020 a 31/08/2020

Calendário Letivo

Pausas Letivas
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Inforestudante

Doravante, https://www.inforestu-
dante.uc.pt será o teu principal ponto
de ligação com a Faculdade e a Univer-
sidade. Para acederes deverás utilizar 
o e-mail criado aquando do ato da ma-
trícula.
Através desta plataforma online terás 
acesso a todas as informações impres-
cindíveis ao teu percurso académico, 
como o são os horários, as notificações 
dos docentes, o material de apoio ao 
estudo também por eles disponibiliza-
do ou até os sumários das aulas. Tam-
bém aqui estão disponíveis os 
contactos eletrónicos de todos os 

docentes da Universidade de Coimbra, 
os teus dados curriculares, os relativos 
a propinas e emolumentos, bem como 
os pessoais, que deverás manter atua-
lizados.
Um dos papéis fundamentais do Info-
restudante é ser o único meio de que 
dispões para te inscreveres nos exames 
finais de cada unidade curricular. Para 
tal, basta acederes à secção “Inscrição 
em Exames” e fazer a mesma dentro 
dos prazos devidos lá indicados.
A partir do próximo ano, também te 
servirás deste sítio para te matriculares 
(“Inscrições em Cursos”).
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P.: Qual o regime de avaliação a que serei sujeito? 
 R.: Há 3 tipos de regime de avaliação: avaliação final (exame final), 
avaliação repartida (frequências) e avaliação contínua (frequências, tra-
balhos e participações orais). No entanto, os mais frequentes na nossa 
Faculdade são os dois primeiros. Compete exclusivamente ao professor 
regente da cadeira escolher o regime de avaliação da disciplina.
 
P.: É necessária pré-inscrição para a frequência do regime de avalia-
ção	repartida	(ou	outro	regime	especial	de	avaliação)?
 R.: Sim. Optar por um destes regimes especiais nas unidades curri-
culares em que seja opção depende de expressa manifestação de vontade 
por parte dos alunos através do preenchimento de ficha própria até à data 
apresentada pelos docentes da cadeira. Esta folha pode ser normalmente 
encontrada nos Serviços Académicos da Faculdade (BEDEL) ou no teu In-
forestudante.

P.: É necessário inscrever-me nos exames escritos?
 R.: Sim, é necessária uma inscrição prévia no prazo definido pela Fa-
culdade (até 5 dias úteis anteriores à realização da prova). Esta realiza-se 
na secção “Inscrição em Exames” do Inforestudante.

P.:	Em	que	situações	estou	automaticamente	sujeito	a	prova	oral?
 R.: Sempre que obtenhas uma classificação final escrita de oito ou 
nove valores, terás automaticamente marcada uma prova oral de passa-
gem, sendo esta facultativa. No entanto, recomendamos que faças uso 
desta oportunidade, pois poderás conseguir a aprovação à cadeira sem 
precisares de ir a novo exame escrito.

Nesta tua nova etapa serão certamente muitas as 
dúvidas que encontrarás sobre o funcionamento da 

Faculdade e do Curso. Assim, deixamos aqui algumas 
respostas que te podem ser úteis.
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Perguntas Frequentes

P.: Sou obrigado a frequentar as aulas?
 R.: Regra geral, não. O regime de faltas só existe nos regimes de ava-
liação que não o de exame final, ou seja, à partida não estarás sujeito a 
faltas. No entanto, se te inscreveres num outro regime (avaliação repar-
tida ou contínua) terás, em princípio, um limite máximo de faltas – algo 
que te será esclarecido pelo regente da cadeira. Contudo, mesmo para os 
que se encontram em regime de avaliação final, a frequência das aulas 
é altamente recomendável. Sem estas, torna-se muito difícil obter boas 
classificações e até mesmo aprovação às cadeiras.

P.:	Como	posso	melhorar	a	minha	classificação	final	a	uma	cadeira?
 R.: Existe apenas um meio para melhorar notas: a prova oral de mel-
horia. Deves inscrever-te na mesma através de um formulário destinado 
ao efeito que se encontra na página da Faculdade. Assim sendo, não po-
des, por exemplo, melhorar a tua classificação da Época Normal na Época 
de Recurso do mesmo ano.
 
P.:	É	possível	baixar	a	minha	classificação	na	prova	oral?
 R.: Não, a classificação final obtida na prova escrita está sempre sal-
vaguardada, o que constitui um ótimo incentivo à tua inscrição.

P.: Caso tenha um exame escrito e uma prova oral marcados para o 
mesmo dia, tenho de ir a ambos?
 R.: Não. Caso te seja marcada uma prova oral para o mesmo dia de 
uma prova escrita, ou caso não haja uma diferença mínima de 24 horas 
entre ambas, poderás pedir a remarcação da prova oral através de um for-
mulário próprio disponível na página da Faculdade.
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Sala do Núcleo 
Atendimento 
2.ª a 6.ª feira 

10h00 às 18h00

https://www.instagram.com/ned.aac

https://www.facebook.com/nedaac

NÚCLEO DE ESTUDANTES DE DIREITO
DA ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA

DESDE 2000

     geral@nedaac.pt

     927 463 868

https://www.nedaac.pt

     +351 239 859 801
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Terminada a 
apresentação deste breve 
manual, resta agora ao 
Núcleo de Estudantes de 
Direito parabenizar-te 
pela tua entrada na 
melhor Academia do país, 
desejando-te a maior das 
sortes e lembrando-te 
que o NED/AAC estará 
sempre presente na tua 
vida académica. 

Sê muito bem-vindo! 
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