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(Especialidades de Ciências Jurídico-Políticas e de Ciências Jurídico-Internacionais e 
Europeias)  

 
 

Unidade curricular 

Metodologia de Investigação Científica Avançada – 2018/2019 

 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

Professor Doutor Fernando Loureiro Bastos 

 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

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

A presente unidade curricular visa aprofundar os conhecimentos anteriormente adquiridos 
pelos estudantes sobre as questões relativas à metodologia de investigação científica em 
Ciências Jurídico-Políticas, de modo a poderem prosseguir as suas investigações de acordo 
com elevados padrões de qualidade e de integridade académicas.  
 
Após a conclusão com sucesso desta unidade curricular os estudantes que a frequentaram 
devem estar em condições de: 
 

- dominar de modo avançado cada uma das matérias relativas à investigação científica 
em Ciências Jurídico-Políticas que constituem o seu objeto;  
- preparar um esquema de trabalho de investigação para a elaboração de uma tese de 
doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas com densidade científica de acordo com 
elevados padrões de qualidade e de integridade académicas;  
- organizar a bibliografia, a documentação e a jurisprudência necessárias à investigação 
conducente à elaboração de uma tese de doutoramento com densidade científica de 
acordo com elevados padrões de qualidade e de integridade académicas.  

 
 
Conteúdos programáticos 

Parte I – Apreciação de algumas questões básicas de metodologia da investigação científica 

anteriormente lecionadas, com destaque para:  

i) Metodologia de investigação jurídica, métodos e técnicas de pesquisa      

ii) Tipos de trabalhos académicos, com destaque para a dissertação de mestrado e a tese 

de doutoramento  

iii) Pesquisa bibliográfica, documental e jurisprudencial. Os materiais em versão impressa 
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e os materiais disponíveis na Internet.  

iv) A utilização do material recolhido sobre o tema da investigação: as citações e o plágio. 

v) A redação de textos académicos em direito: questões substanciais e questões de 

natureza formal. 

vi) A organização e a apresentação dos materiais utilizados para a elaboração de textos 

académicos em direito.  

Parte II – A investigação científica conducente à elaboração de uma tese de doutoramento em 

direito nas especialidades de Ciências Jurídico-Políticas e de Ciências Jurídico-Internacionais 

e Europeias: 

i) Investigação científica com o objetivo de alcançar uma “construção sistemática, 

analítica, crítica, coerente, original, inovadora e independente em novos domínios do 

saber jurídico” (nº 1 do artigo 63 (Objetivos do doutoramento) do Regulamento do 

Mestrado e do Doutoramento da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa), e 

conduzida de modo a que sejam respeitadas as “exigências impostas pelos padrões 

de qualidade e integridade académicas” (alínea c) do nº 2 do artigo 63 (Objetivos do 

doutoramento) do Regulamento do Mestrado e do Doutoramento da Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, e alínea c) do artigo 24 (Atribuição do grau de 

doutor) do Regulamento de Estudos Pós-Graduados da Universidade de Lisboa 

(2017)).   

ii) A pesquisa em Direito Público, e as especificidades da pesquisa em Direito 

Internacional e em Direito da União Europeia.   

iii) A escolha do tema da investigação e os objetivos da pesquisa em Direito Público, em 

Direito Internacional e em Direito da União Europeia. 

Parte III - Planeamento e organização de um projeto de investigação científica para um 

Doutoramento em Direito nas áreas do Direito Público, do Direito Internacional e do Direito da 

União Europeia. Acompanhamento dos alunos na preparação de projetos concretos de 

investigação científica para elaboração de uma tese de doutoramento (com delimitação de 

tema, esquema e bibliografia).   

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

Os conteúdos programáticos da unidade curricular foram selecionados em função da sua 
operacionalidade para permitir aos estudantes uma discussão aprofundada e crítica sobre a 
investigação científica de elevada qualidade em Ciências Jurídico-Políticas.  
 
Estando as matérias que integram as Ciências Jurídico-Políticas em permanente evolução é 
extremamente importante que os estudantes possam consolidar as competências necessárias 
a uma pesquisa bibliográfica, documental e jurisprudencial aprofundada, compreensiva e 
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tendencialmente exaustiva, de modo a que estejam em condições de redigir textos 
académicos com densidade científica, e em particular sejam capazes de elaborar uma tese de 
doutoramento em conformidade com elevados padrões de qualidade e de integridade 
académicas. 
 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O tempo disponível nesta unidade curricular será distribuído entre: i) uma apresentação pelo 
docente das principais matérias que constituem o seu objeto; ii) a participação dos estudantes 
em debates sobre alguns dos temas fundamentais da unidade curricular, com particular 
destaque para a questão da fraude académica e da originalidade dos conteúdos produzidos 
por investigação científica em Ciências Jurídico-Políticas; e iii) a apresentação oral de partes 
selecionadas do trabalho escrito final.      
 
A avaliação será feita tendo por base os seguintes elementos:  

- participação oral nos debates que tiverem lugar nas aulas (20%); 
- apresentação oral de partes do trabalho escrito final (30%); 
- apreciação do trabalho escrito final, com 20 páginas de extensão, composto pela 
delimitação de um tema de investigação para a elaboração de tese de doutoramento, 
apresentação de um índice desenvolvido para a tese de doutoramento proposta, e 
fornecimento de uma lista de bibliografia, documentação e jurisprudência 
tendencialmente exaustiva e devidamente fundamentada (50%).      

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

Os objetivos fundamentais da unidade curricular são a apresentação de uma análise 
aprofundada e crítica das questões selecionadas relativas à metodologia da investigação 
científica avançada em Ciências Jurídico-Políticas.  
 
Nestes termos:  

- a apresentação das matérias pelo docente visa fornecer aos estudantes uma visão 
aprofundada e crítica sobre os temas que constituem o objeto da unidade curricular; 
- o debate de temas fundamentais tem como intenção fundamental apresentar aos 
estudantes a problemática de prosseguir uma investigação científica séria e 
aprofundada e exaustiva capaz de conduzir à elaboração de uma tese de doutoramento 
com densidade científica de acordo com elevados padrões de qualidade e de 
integridade académicas;   
- a elaboração de um trabalho escrito orientado para a preparação de um esquema de 
uma potencial tese de doutoramento permite aos estudantes serem confrontados com 
as dificuldades que terão futuramente quando iniciarem a investigação conducente à 
sua preparação após a conclusão com sucesso da parte escolar do curso de 
doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas.  
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