DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO de Organização Judiciária e Práticas Registral/Notarial TSJ19/3º ANO 2021-2022
ÁREAS DE COMPETÊNCIA
(Perfil do Aluno à Saída do Ensino
Obrigatório)

UFCD

10342 – Registo Civil
Conhecedor/Sabedor/Culto/Informado (A,B,G,I,J)

(60 tempos)

Criativo (A,C,D,J)
Crítico/Analítico (A,B,C,D,G)
Indagador/Investigador (C,D,F,H,I)

10343 – Registo Predial,
Comercial e Automóvel
(60 tempos)

Respeitador da diferença/do outro (A,B,E,F,H)
Sistematizador/Organizador (A,B,C,I,J)
Questionador (A,F,G,I,J)
Comunicador/Desenvolvimento da linguagem e da oralidade
(A,B,D,E,H)
Autoavaliação (transversal a todas as áreas)

10345 – Processo de
Inventário
(30 tempos)
10359 – Processo de
Jurisdição, Voluntária e
Processo Tutelares
Cíveis
(30 tempos)
10360 – Processo de
Insolvência
(30 tempos)

Responsável/autónomo (E, F)
Respeitador da diferença/ do outro (E,
F)
Participativo/ colaborador (E, F)
Autoavaliador (transversal às áreas)

Atitudes e Valores

Ponderação
(% ou pesos)

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
- Registo Civil
- Atos de registo
- Processos privativos do Registo Civil
- Nacionalidade portuguesa
- Identificação civil
- Emolumentos
- Legislação aplicável
- Registo Predial
- Registo Comercial
- Registo Automóvel
- Emolumentos
Legislação aplicável
- Cartórios Nacionais
- Processo de Inventário
- Emolumentos
- Legislação aplicável
- Plataforma de gestão de processos de Inventário
- Processos de jurisdição voluntária
- Processos tutelares cíveis
- Disposições processuais comuns
- Processos especiais
- Regime Geral do Processo Tutelar Cível e Código de Processo Cível

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

- Provas escritas;
- Trabalhos de
investigação em grupo
com
apresentação/discussão;
75%

- Trabalhos e relatórios
individuais;
- Fichas de trabalho
individuais e em grupo;
- Portefólio.

- Processos de Insolvência
- Legislação em vigor
RESPONSABLIDADE
. Assiduidade e Pontualidade; -Material necessário; -Cumprimento dos prazos
das tarefas;
- Realização adequada da sua autoavaliação; -Cumprimento de normas,
respeito pelo outro, cooperação e empenho na realização de atividades e
projetos.
- COMPORTAMENTO
. Cumprimento das regras estabelecidas; -Apresentação de uma atitude
correta perante os outros; -Atenção na aula
- PARTICIPAÇÃO
. Intervenção adequada e pertinente; -Demonstração de interesse e
participação nas atividades propostas; -Responsabilização pela realização das
tarefas

10%

10%

Listas de verificação
Registo de ocorrências

5%

Áreas de Competência: A. Linguagens e textos; B. Informação e comunicação; C. Raciocínio e resolução de problemas; D. Pensamento crítico e pensamento criativo; E. Relacionamento interpessoal; F. Desenvolvimento pessoal e autonomia;
G. Bem-estar, saúde e ambiente; H. Sensibilidade estética e artística; I. Saber científico, técnico e tecnológico; J. Consciência e domínio do corpo.
Programa de Mentorias: será atribuído um Diploma de Mentoria aos alunos mentores e uma bonificação de 5 pontos na(s) disciplina(s) envolvida(s).

Aprovados em reunião de Conselho Pedagógico: 9 de setembro de 2021

