CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM DIREITO DO
TRABALHO E DA SEGURANÇA SOCIAL

Coordenação científica: Professor Doutor José João Abrantes e Dra. Rita Canas da Silva
Comissão organizadora: FDUNL, Gómez-Acebo & Pombo, S.L.P. e CEDIS (Centro de Investigação &
Desenvolvimento sobre Direito e Sociedade da FDUNL)

16 ECTS

D
Daattaass ddoo CCuurrssoo
-

14 de Novembro de 2013 a 15 de Maio de 2014

V
Vaaggaass
-

50 Vagas

-

A FDUNL reserva-se o direito de não abrir o Curso se o número de inscrições não for considerado
suficiente

D
Deessttiinnaattáárriiooss
-

O curso destina-se a licenciados em Direito ou em outra área que se mostre adequada, em função
do CV do candidato, competindo esta avaliação aos Coordenadores do Curso

H
Hoorráárriioo
-

Terça-feira – 18h30 – 19h30, 19h45 – 20h45

-

Quinta-feira – 18h30 – 19h30, 19h45 – 20h45

-

Nos dias em que haja sessões de workshop, este horário poderá ser ajustado, em função da
duração de tais sessões (1h30), podendo o curso ser estendido até às 21h15
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CCaannddiiddaattuurraass
-

As candidaturas são efetuadas online através de uma plataforma disponível em www.fd.unl.pt e
envio dos seguintes documentos em suporte digital para pgmd@fd.unl.pt: cópia do certificado de
conclusão de licenciatura, CV e cópia do documento de identificação

-

Apresentação das candidaturas: 15 de Agosto a 30 de Setembro de 2013

-

Afixação dos editais de colocação: até 15 de Outubro de 2013

M
Maattrrííccuullaass ee iinnssccrriiççõõeess
-

Após publicação do edital de admissão, os alunos admitidos no Curso deverão formalizar a
matrícula através de plataforma online disponível para esse efeito em www.fd.unl.pt, de 15 a 30 de
Outubro de 2013.

PPrrooppiinnaass
−

Propina do Curso com avaliação final:

€
1.500,00

•

1.ª Prestação de propina, no ato da matrícula, de 15 a 30 de outubro de 2013

€
450,00

•

2.ª Prestação de propina, de 20 a 30 de novembro de 2013

€
350,00

•

3ª Prestação de Propina, 15 a 30 de janeiro de 2014

€
350,00

•

4ª Prestação de Propina, 20 a 30 de abril de 2014

€
350,00

−

Propina do Curso sem avaliação final:
•

1.ª Prestação de propina, no ato da matrícula, de 15 a 30 de outubro de 2013

€1.300,00
€
450,00

•

2.ª Prestação de propina, de 20 a 30 de novembro de 2013

€
350,00

•

3ª Prestação de Propina, 15 a 30 de janeiro de 2014

€
350,00

•

4ª Prestação de Propina, 20 a 30 de abril de 2014

€
150,00

-

Aos licenciados da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa é aplicada uma redução
de 10%, no valor total das propinas.
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O pagamento do valor total das propinas no ato de inscrição dá lugar a uma redução de 5%,

-

cumulável com outras reduções.
Estes valores estão isentos de IVA, nos termos do art. 9.º, n.º14, do CIVA.

-

S
Seegguurroo EEssccoollaarr
•

1,5 € (pagamento no ato da matrícula)

A
Avvaalliiaaççããoo
-

Os participantes são avaliados pela apresentação de um trabalho final, correspondente a tema que
se insira em, pelo menos, um dos módulos

PPrréém
miioo G
Góóm
meezz--A
Acceebboo && PPoom
mbboo
-

Ao melhor aluno do Curso será atribuído o prémio Gómez-Acebo & Pombo, no valor de € 1.500,00

IInnffoorrm
maaççõõeess aaddiicciioonnaaiiss
Divisão Académica, Faculdade de Direito da UNL
Campus de Campolide – 1099-032 Lisboa
Telefone: 213 847 447
Fax: 213 847 479
E-mail: pgmd@fd.unl.pt
Site: http://www.fd.unl.pt

A Administradora

(Licenciada Teresa Margarida Pires)
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