formação presencial 2020
A oferta formativa UNIFOJ decorre de acordo com três propostas pedagógicas:
•
•
•

formação presencial | desenvolvida numa interação direta e imediata entre formadores e formandos, em diversos locais, em
Portugal e noutros países;
formação a distância | dirigida a um público vasto, em especial, a participantes residentes em Portugal continental e ilhas e ao
amplo espaço da Comunidade de Países de Língua Portuguesa;
formação b-learning | combina sessões presenciais e fases formativas a distância.

A agenda de formação - apresentada separadamente para a formação presencial e em b-learning e para a formação a
distância - inclui as ações de formação presencial previstas para 2020. A agenda será atualizada ao longo do ano, pelo que
se apela a uma consulta regular do website UNIFOJ, em http://opj.ces.uc.pt/unifoj/
Para mais informações, contactar os serviços UNIFOJ através do email unifoj@ces.uc.pt ou dos telef. +351 239 855570 / 72
Curso

Coordenação

Local

Data

As alterações no âmbito da legislação fiscal - questões práticas

Ana Arromba Dinis

Porto

28 de
fevereiro

Questões notariais - a compra e venda e a permuta

Olga Barreto

Lisboa

07 de
fevereiro

Joaquim Correia Gomes

Lisboa

31 de
janeiro

Isabel Folga

Lisboa

27 de
janeiro

Lisboa

24 de
janeiro

Filipa Lã

Lisboa

20 de
janeiro

Luís Brites Lameiras

Lisboa

18 de
janeiro

O Novo Regime do Maior Acompanhado - ruptura ou continuidade?!
também em versão a distância

Princípios, efeitos e vícios do registo | Conjugação do registo, das
matrizes e dos títulos

A reforma laboral de 2019: as Leis n.ºs 90/2019 e 93/2019, de 04 de
setembro

Habilitação vocal na comunicação verbal: práticas de otimização
para o bom desempenho vocal de juristas

José Eduardo Sapateiro
Viriato Reis

A compra e venda – questões práticas e jurisprudenciais
também em versão a distância

formação presencial 2020

O certificado sucessório europeu - reflexos em matéria sucessória

Olga Barreto

Porto

17 de
janeiro

Coimbra

16 de
janeiro

O acesso dos particulares aos tribunais europeus - TEDH e TJUE
Sofia Pinto Oliveira
também em versão a distância

