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Ficha da unidade curricular  
 

Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Direito Canónico Institucional /  

Institutional Canon Law 

4,5 ECTS / 180 (minutos/semana) 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

Ricardo Jorge Alves Ferreira 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 

Estudar as principais instituições da Igreja a partir do Código de Direito canónico, sobretudo as do Livro II. 
 
Dedicar mais tempo às instituições com relevância directa na vida da Igreja, e consoante o interesse dos Alunos, tendo em conta os 
inúmeros cânones sobre esta matéria.  

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

Study the main institutions of the Church from the Canon Law Codice, especially those of Book II. 
 
Dedicate more time to institutions with direct relevance in the life of the Church and depending on the interest of students, taking into 
account the numerous canons on this matter. 

 

Conteúdos programáticos 

Introdução geral: significado de instituição e organização na vida da Igreja. 

1 - Os fiéis: Obrigações e direitos; Leigos e Clérigos; Associações de fiéis; Prelaturas Pessoais. 

2 - Constituição hierárquica da Igreja: Autoridade suprema da Igreja; Igrejas particulares e seus agrupamentos. 

 

Syllabus 

Meaning of institution and organization in the life of the Church. 
 
1- The faithful: Obligations and rights; Laity and Clergy; Faithful Associations; Personal Prelatures 
 
2- Hierarchical Constitution of the Church: Supreme Authority of the Church; Private churches and their groupings. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O curso divide-se em duas partes, precedidos de uma introdução geral ao Livro II do Código de Direito Canónico. 
 
A 1ª parte corresponde à Parte I do Livro II do CIC sobre os fiéis (cc. 204-329). 
a) Caracterização da condição de fiel na Igreja. 
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b) Apresentação das obrigações e direitos dos fiéis: leigos e clérigos. 
c) Formação dos clérigos, incardinação/excardinação e perda do estado clerical. 
d) Prelaturas Pessoais. 
e) Normas das Associações de fiéis (públicas e privadas).  
 
A 2ª parte corresponde à Parte II do Livro II do CIC (cc. 330-572). 
a) Autoridade suprema da Igreja: Romano Pontífice e Colégio dos Bispos, Concílio Ecuménico, Sínodo dos Bispos, Cardeais da Santa 
Igreja Romana, Cúria Romana e Legados do Romano Pontífice. 
b) Igrejas particulares e autoridade nelas constituída: Bispos diocesanos, coadjutores e auxiliares; Sé impedida e Sé vaga. 
c) Agrupamentos das Igrejas particulares: Províncias e regiões eclesiásticas; Metropolitas, Concílios particulares e Conferências 
episcopais. 
d) Ordenamento interno das Igrejas particulares: Sínodos diocesanos; Cúria diocesana; Vigários gerais e episcopais; Chanceler e 
notários; Conselho para os assuntos económicos e Ecónomo; Conselho Presbiteral e Colégio dos Consultores; Cabido de Cónegos; 
Conselho Pastoral; Paróquias, párocos e vigários paroquiais; Vigários forâneos, reitores e Capelães. 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

The course is divided into two parts with a general introduction to CDC Book II 
The 1st part corresponds to Part I of CIC's Book II on the Faithful (CC. 204-329). 
a) Characterization of the condition of the faithful in the Church. 
b) Presentation of the obligations and rights of the faithful: lay people and clergy. 
c) Formation of Clergy, incardination/excardination and loss of clerical status. 
d) Personal Prelatures. 
e) Rules of Associations of the faithful (public and private). 
 
The 2nd part corresponds to Part II of Book II of the Cic (cc. 330-572). 
a) Supreme authority of the Church: Roman Pontifical and College of 
b) the particular Churches and authorities constituted in them, Diocesan Bishops, Coadjutors and auxiliaries; Disabled and Vacant See. 
c) Grouping of particular Churches: Provinces and ecclesiastical regions; Metropolitans, private councils and episcopal conferences. 
d) Internal ordering of particular Churches: Diocesan Sidons; Diocesan Curia; General and episcopal vicars; Chancellor and notaries; 
advice for economic and treasurer affairs; Priestly Council and College of Consultants; Fit of Canons; Pastoral Council; Parishes and 
parish vicars; Foreign vicars, rectors and chaplains. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O professor faz a exposição da matéria em cada aula e disponibiliza apontamentos e textos de apoio na plataforma informática. 
Os alunos têm sempre a possibilidade de esclarecer as suas dúvidas durante as aulas. 
 
O método de avaliação consta do seguinte: 
 
- Trabalho escrito acerca de um tema do programa: 25%.  
- Exame final escrito: 75%. 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

After exposing the themes by the teacher in each class, the support texts are placed on the computer platform.  
Students always have the possibility to ask the questions they understand. 
 
The method of evaluation consists of the following:  
 
- written work on a topic of the program: 25%.  
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- final written exam worth: 75%. 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  

O facto de os alunos poderem ter acesso aos apontamentos sobre a matéria lecionada na plataforma informática permite que 
acompanhem melhor a lecionação e esclareçam as dúvidas que surgirem durante o estudo.  
 
A possibilidade dos alunos poderem fazer um relatório escrito sobre uma estrutura eclesial ajuda a preparar o exame final. 
 
Finalmente, o exame final permite uma avaliação dos conhecimentos adquiridos por cada um dos alunos. 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

 The fact that students can access notes on the subject taught on the computer platform allows them to better monitor the teaching and 
clarify any doubts that arise during the study.  
 
The readings and assignments proposed to students during the semester consolidate the contents taught.  
 
Finally, the final exam allows a more complete assessment of the knowledge acquired by each of the students. 
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