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OBJETIVOS
Dedicada ao Direito dos Valores Mobiliários e ao Direito Bancário, com uma acentuada vertente prática,
esta Pós-Graduação visa proporcionar a aquisição de conhecimentos atuais e especializados em duas
áreas complementares do Direito: os seus conceitos e princípios fundamentais, os seus institutos jurídicos
e os interesses que movem os intervenientes e as instituições que actuam ao abrigo das suas normas.
Os destinatários terão a oportunidade de adquirir uma perspetiva sistemática quer do sistema mobiliário,
quer do sistema bancário e uma preparação para, no exercício das suas actividades profissionais, melhor
solucionar algumas das mais importantes questões relacionadas com estas áreas científicas.

DESTINATÁRIOS
Licenciados em Direito, Economia, Gestão, Gestão Bancária, Gestão de Empresas (admitem-se outros
licenciados com formação adequada).

REGIME DE ENSINO E DURAÇÃO
O curso decorrerá entre março e julho integralmente em modo online, às quintas e sextas-feiras, das 17h
às 18h30 e das 18h40 às 20h10.

MODELO PEDAGÓGICO
Esta Pós-Graduação decorrerá em formato online e cada sessão será ministrada por um especialista na
matéria em causa. Sem prejuízo da abordagem dogmática dos temas que se mostrar necessária à sua compreensão, será adotada uma metodologia de cariz eminentemente prático, através de aulas dialogadas e do
estudo de casos reais, numa perspetiva crítica e problematizante.

MODELO DE AVALIAÇÃO E CREDITAÇÃO
A creditação corresponde a 6 ECTS. A frequência do curso completo com avaliação final positiva confere Certificado de Pós-Graduação, no caso de titulares de grau, ou Certificado de Formação Avançada,
nas restantes situações. A realização do curso completo sem avaliação confere apenas Declaração de
Frequência. Em ambos os casos, é necessária a comparência mínima a 80% das horas letivas do curso

contactos

Faculdade de Direito - Escola do Porto | Universidade Católica Portuguesa
formacao.avancada@porto.ucp.pt

935 838 083 | 2ª a 6ª feira: 9h30-12h30 e 14h30-17h30

https://fd.porto.ucp.pt/pt-pt/pos-graduacao-em-direito-dos-valores-mobiliarios-e-direito-bancario
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