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Ficha de unidade curricular  

 

Curso de MESTRADO EM DIREITO E PRÁTICA JURÍDICA 
 

Unidade curricular 
Introdução à Metodologia da Investigação Científica II 
 
Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular 
Miguel Carlos Teixeira Patrício – 2h/sem. 
 
Outros docentes na unidade curricular 
---- 
 
Conteúdos programáticos 
1. Os desafios da investigação científica 
1.1. Considerações introdutórias 
1.2. O impacto da tecnologia na investigação científica 
1.3. Desafios específicos da investigação de carácter jurídico-económico 
2. Os artigos científicos para publicação e a recensão crítica de textos científicos 
3. Análise e acompanhamento de questões metodológicas práticas 
3.1. Formulação de um projecto de investigação próprio 
3.2. Identificação da(s) questão(ões) metodológica(s) emergente(s) 
3.3. Resolução da(s) referida(s) questão(ões) e elaboração de um relatório final de investigação  
4. Em alternativa, elaboração de uma recensão crítica a um texto científico pré-seleccionado 
 
Metodologias de ensino (em especial, as metodologias de ensino à distância utilizadas na unidade curricular) 
Tendo em consideração as características particulares da disciplina e a relevância, no contexto da mesma, da análise 
e acompanhamento de questões metodológicas práticas, utilizar-se-á o email no contacto com os alunos para fins de: 
- Disponibilização de materiais didáticos: textos e indicações bibliográficas 
- Acompanhamento individualizado da elaboração dos trabalhos escritos individuais 

 

 
Elementos de avaliação e respetiva ponderação 
Podendo as unidades curriculares de IMIC I e II obedecer a regime de avaliação especial, a avaliação de conhecimentos 
em IMIC II será realizada, a 100%, através de trabalho escrito individual (que consistirá na elaboração de um relatório 
final de investigação ou, em alternativa, numa recensão crítica a um texto científico). 
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