DESDE 1990

Instituto Superior
de Ciências Empresariais
e do Turismo

O ISCET – Instituto Superior
de Ciências Empresariais
e do Turismo é um
estabelecimento de ensino
superior
politécnico,
criado em 25 de setembro
de 1990 pela Portaria nº
898/90.
Oferece como ciclos de
estudos
licenciaturas,
cursos técnicos superiores
profissionais
(CTSP)
e
mestrados, para além de
p ó s - g r a d u a ç õ e s
certificadas e formações
especializadas.
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• SOLICITADORIA
Esta licenciatura visa responder às exigências técnicas e
deontológicas inerentes ao exercício da profissão de Solicitador,
assegurando uma eficaz aproximação à vida profissional através de
atividades de contacto com a prática forense, registral, notarial bem
como pelo acesso aos princípios da deontologia profissional.
Proporciona assim aos seus estudantes um conhecimento
estruturado do ordenamento e dos principais regimes jurídicos,
conferindo aptidões para o delineamento de soluções, bem como
para a fundamentação e avaliação de opções na representação de
interesses jurídicos.
Licenciatura reconhecida pela Ordem dos Solicitadores.

Condições de ingresso

Enquadramento legal

• 12º ano de escolaridade + prova de

Despacho n.º 4695/2007, de 14 de

ingresso (uma de entre as seguintes

março, alterado pelos Avisos n.º

disciplinas: Economia, História ou

13940/2010, de 13 de julho e n.º

Português);

14613/2011, de 21 de julho, todos

• Maiores de 23 Anos (Decreto-Lei n.º

publicados no D.R. IIª série.

64/2006, de 21 de março);

Licenciatura acreditada pela A3ES.

• Transferência, reingresso e mudança de
curso;
• Diplomas de estudos tecnológicos dos

Duração

CET e de estudos técnicos superiores

6 semestres / 3 anos

profissionais dos CTSP;
• Possibilidade de inscrição no regime de
unidades curriculares singulares do plano
de estudos (Decreto-Lei n.º 74/2006 de
24 de março alterado pelo Decreto-Lei nº
115/2013 de 7 de agosto).
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Competências profissionais e estratégias de formação

• Interpretação e resolução das pretensões jurídicas dos
consulentes;
• Análise crítica de relações jurídicas e aplicação do
conhecimento em situações práticas;
• Representação de interesses jurídicos,
aconselhamento jurídico e elaboração de contratos;
• Resolução judicial e extrajudicial de conflitos;
• Comunicação e uso eficaz das tecnologias de
informação e comunicação;
• Atuação nos termos dos parâmetros éticos e
deontológicos;
• Atividades de simulação de situações reais e
participação em palestras e outros eventos
científicos;
• Possibilidade de estágios curriculares e de colaboração
em projetos de intervenção e investigação.
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Saídas profissionais
• Solicitador generalista com funções de aconselhamento jurídico, representação de
cidadãos junto dos órgãos da administração pública e exercício do mandato judicial
no âmbito definido para a sua atuação;
• Agente de execução;
• Exercício de funções em escritórios de solicitadores, agentes de execução,
advogados e balcão único do solicitador;
• Exercício de funções em empresas: departamentos de contencioso, jurídico e
cobranças;
• Exercício de funções em órgãos da administração pública;
• Representante legal de entidades estrangeiras;
• Administrador de patrimónios e heranças;
• Secretário de sociedades comerciais;
• Administrador de insolvência;
• Assessor de notariado;
• Mediador.
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Plano de Estudos

Carga Horária/
semana

ECTS

Contabilidade
Deontologia e história da Solicitadoria
Direito constitucional
Introdução ao estudo do Direito
Tecnologias de informação aplicadas à Solicitadoria

3
3
3
3
2

6.5
6.0
6.0
7.0
4.5

Direito civil
Direito das obrigações
Direito penal e das contra-ordenações
Introdução à Gestão
Opção

3
3
3
3
3

7.0
6.0
6.5
6.0
4.5

Direito administrativo
Direito comercial
Direito fiscal I
Direitos reais
Processo declarativo

3
3
3
3
3

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

Direito da família
Direito do trabalho
Direito dos contratos
Direito fiscal II
Processo tributário

3
3
3
3
3

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

Direito das sociedades comerciais
Direito do arrendamento
Direito do notariado
Direito sucessório
Processo executivo

3
3
3
3
3

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

Direito da insolvência
Direito dos registos
Inventário
Práticas de Solicitadoria e custas judiciais
Resolução alternativa de litígios

3
3
3
3
2

4.5
6.0
6.0
9.0
4.5

Semestre
1º

2º

3º

4º

5º

6º
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Mais informações em:
Rua de Cedofeita 285
4050-180
Porto - Portugal

68

T +351 222 053 685
+351 222 061 240
F +351 222 053 744

www.iscet.pt
iscet@iscet.pt
www.facebook.com/ISCET.Portugal

