
   
 

 

 

II CURSO DE OUTONO  
DIREITO PENAL DA EMPRESA  

 
 

ANO LETIVO 2016-2017 
 

CONDIÇÕES GERAIS E FUNCIONAMENTO DO CURSO 
 

Período letivo: 3 a 24 de outubro de 2016 

Horário: As aulas decorrem às segundas-feiras e às quintas-feiras, em horário pós-laboral, 
das 18h30 às 21h00 
 
Local: FDUL, em sala a designar 

Carga horária do curso: 187,5 horas, repartidas do seguinte modo: 

- Tempo letivo: 17,5 h 

- Projeto de trabalho escrito e investigação orientada: 20 h 

- Escrita e revisão do trabalho : 150 h 

Requisito para emissão de certificado de frequência do Curso: Licenciatura (para 
efeitos de obtenção de certificação no Curso, é necessária a presença em pelo menos 75 % 
das sessões, independentemente de apresentação de justificação). 
 
Regime de Avaliação: opcional, mediante elaboração de um relatório (v. abaixo). 

Propinas: 

- Propina geral: € 800, que podem ser pagos em duas prestações iguais (2x € 400). A 

primeira prestação deverá ser paga no ato da inscrição e a segunda até à data da primeira 

sessão do Curso 

- Pagamento integral: pagamento inicial a pronto: desconto de 10% sobre o valor da 

propina geral (€ 720); desconto de 15% (pagamento de € 680) até 01 de setembro de 

2016 

- Propina protocolada para membros do Sindicato dos Magistrados do Ministério 

Público e do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Brasil), em caso de pagamento a 

pronto no ato de inscrição: desconto de 30% sobre o valor da propina geral (pagamento 

de € 560, até ao limite de 15 inscrições) 

- Propina especial para advogados e advogados-estagiários inscritos na Ordem dos 

Advogados ou no Conselho Regional de Lisboa da OA, auditores de justiça do CEJ, polícias 



   
 

 

e funcionários da PJ, em caso de pagamento a pronto no ato de inscrição: desconto de 

30% sobre o valor da propina geral (pagamento de € 560, até ao limite de 15 inscrições)  

- Propina reduzida para estudantes finalistas da licenciatura em Direito, de mestrado e 

de doutoramento no ano letivo 2016-2017 e licenciados em Direito no ano letivo 2015-

2016: desconto de 50%, com pagamento de € 400, pagáveis em duas prestações de 

€ 200 cada (a primeira prestação é paga no ato de inscrição, a segunda até ao início da 

1.ª sessão do Curso) 

- NOTA: os descontos não são cumuláveis e dependem da entrega de um documento 

comprovativo da situação respetiva 

 
 
Avaliação (opcional): mediante a inscrição em regime de avaliação (custo: € 270) e 

entrega de um trabalho escrito de 30 páginas no máximo (no texto, letra 12, Garamond ou 

Arial, 1,5 espaço; em notas, letra 10, Garamond ou Arial, 1 espaço). O trabalho será orientado 

e avaliado pelo conferencista que tiver exposto o tema do trabalho e deve ser apresentado, 

impresso, até ao dia 22 de Dezembro de 2016. Será entregue posteriormente um certificado 

de aproveitamento. 

Notas:  

 O Programa pode ser objeto de alterações pontuais  
 O início do curso pode ser adiado, observando-se, em qualquer caso, os tempos 

letivos e o calendário escolar 2016-2017 
 As intervenções serão seguidas de debate  
 O CIDPCC reserva-se o direito de alterar o horário, em situações imprevistas 

estranhas à Coordenação do Curso 
 Número mínimo de inscrições para abertura do Curso: 25 
 Estes números poderão ser revistos pela Coordenação do Curso 
 Caso o Curso não se realize, serão devolvidas as propinas pagas 
 No caso de desistência do Curso após o respetivo início, não serão devolvidas as 

quantias entretanto pagas 
 

 

 

INFORMAÇÕES: 

www.idpcc.pt  

E-mail: idpcc@fd.ulisboa.pt 

Tel.: 217 984 600 / 935 958 398 
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