MESTRADO
DIREITO SOCIAL E DA INOVAÇÃO

NOVO
MESTRADO

O sucesso de um jurista que procura desenvolver uma carreira que inclua os direitos sociais depende em larga
medida da sua capacidade para compreender os diferentes sistemas que atribuem aos cidadãos direitos
positivos de atuação. Numa sociedade globalmente marcada por profundas desigualdades sociais, um
conhecimento integrado do Direito Laboral Público e Privado, do Direito da Segurança Social ou do Direito
Migratório implica o contacto com instrumentos contratuais, com estratégias de negociação, com direitos
processuais e com direitos de nova geração que surgem reforçados pelas novas tecnologias e por novas
formas de empreendorismo. Aqui, visa-se proporcionar aos licenciados em Direito uma formação centrada
em áreas jurídicas emergentes e em renovação, procurando-se habilitá-los com as ferramentas necessárias
ao exercício de uma carreira especializada em pessoas coletivas públicas ou privadas, na magistratura, na
advocacia ou na investigação. A estrutura abrangente do curso garante uma formação interdisciplinar que
capacita os juristas à identificação de estratégias e à resolução dos problemas cada vez mais complexos que
a vasta área do Direito Social e da Inovação implica.

OBJETIVOS
Consolidar e aprofundar os conhecimentos jurídicos
de base adquiridos na licenciatura, sobretudo nas
áreas com ligação mais estreita ao Direito Social e a
Inovação; compreender a estrutura e a interligação
dos diferentes direitos sociais, conhecendo o seu
sentido e alcance; desenvolver a capacidade de
investigação científica; identificar estratégias de
negociação laboral e de resolução de conflitos,
relacionando os domínios laboral, processual,
migratório e da segurança social; conhecer as
ferramentas de inovação necessárias a uma boa
preparação para a vida profissional.

DESTINATÁRIOS
O Mestrado em Direito Social e da Inovação
apresenta-se como uma ferramenta para o
aprofundamento da licenciatura em Direito,
dando-se preferência na admissão aos titulares de
uma licenciatura ou equivalente legal em Direito.

COORDENAÇÃO

José João Abrantes
João Zenha Martins
A NOVA Direito caracteriza-se pela inovação e pela
vanguarda da sua oferta de ensino superior. As
áreas do Direito Social e da Inovação têm uma
importância reconhecida. O Curso tem por objetivo
fundamental proporcionar uma visão integrada de
um conjunto alargado de matérias no âmbito do
Direito do trabalho, do Direito da Segurança Social,
do Direito migratório e da resolução de conflitos e
de novos direitos emergentes. Combinando o rigor
teórico com a atenção aos problemas que novas
áreas do conhecimento suscitam, as áreas mais
clássicas que também compõem o Curso têm vindo,
nos últimos anos, a sofrer significativas alterações,
exigindo um estudo constante de atualização e
(re)compreensão de múltiplos institutos e regimes
jurídicos. Por isso, a riqueza do Curso está também
na combinação entre áreas juridicamente
sedimentadas e áreas novas, em processos de
transferência de conhecimento diversos, mas
interligados, que visam uma formação sólida em
domínios cujos desafios são crescentes.

PROGRAMA
1º SEMESTRE
UNIDADES CURRICULARES

ECTS

OBSERVAÇÕES

Metodologia da Investigação Jurídica

8

Obrigatória

Direito do Trabalho em Funções Públicas

6

Opção

Direito das Atividades não Lucrativas

4

Opção

Life Sciences Law

6

Opção

Direito do Trabalho Especial

6

Opção

Direito Europeu do Asilo e Imigração

6

Opção

2º SEMESTRE
UNIDADES CURRICULARES

ECTS

OBSERVAÇÕES

Mediação Técnicas e Processo

8

Opção

Direito da Família e das Crianças

4

Opção

Direito Processual do Trabalho

6

Opção

Direito Processual Penal Especial

6

Opção

Direito Social (Direito da Segurança Social)

6

Opção

Data Protection and Management law

6

Opção

Corporate Governance

6

Opção

Direito do Consumo

6

Opção

Redação de Contratos

6

Opção

Direito das Sucessões

4

Opção

Starters' Academy

6

Opção

As disciplinas opcionais são meramente indicativas

ECTS
120

VAGAS

100 vagas Mestrado em Direito

DESCONTO

HORÁRIO

*25%

Diurno

PROPINAS*

Total: 6.200€
4.200€ Propina anual da parte escolar
2.000€ Parte não escolar (dissertação), um ano
*Desconto 25% aos primeiros 25 inscritos (total 4.650€)
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