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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica 

(Turma A) 
 
 

1. Unidade Curricular 

Introdução à Metodologia de Investigação Científica II  

 
2. Docente responsável  

Pedro Infante Mota 

 
3. Objetivos de aprendizagem 

Desenvolver competências para a investigação científica de cariz jurídico, a recolha 

bibliográfica, o tratamento adequado da informação e a elaboração de trabalhos científicos 

na área do Direito. 

 

4. Conteúdos programáticos 

I. Aspetos introdutórios  
II Ética na investigação científica  
III Importância da escolha do tema e da conceção do projeto de investigação 
IV Recolha e tratamento das fontes documentais 
V Técnicas e normas de redação de obras científicas  
VI Revisão da dissertação 

 

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

O aluno deve adquirir competências para desenvolver, de modo autónomo, um projeto de 

investigação; dominar os métodos de investigação científica, de pesquisa e de tratamento da 

informação recolhida e redigir textos científicos. 

 

6. Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

O ensino será teórico-prático e a avaliação basear-se-á num relatório de investigação 

elaborado por cada aluno. 
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7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de 
aprendizagem da unidade curricular 

Pretende-se que os alunos estejam em condições, no final das aulas, de compreender a 

relevância da metodologia de investigação científica para a elaboração de um trabalho técnico-

jurídico sólido e sério. 
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