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

Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva Morais (2 horas quinzenais) 

 

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

Não aplicável 

 

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

De um modo geral, a disciplina tem por objetivo a compreensão do objeto e métodos de investigação em direito.  

Em concreto, pretende-se aumentar a competência dos alunos para o uso adequado dos instrumentos e técnicas de 

investigação, com vista à elaboração de um plano. 

Os alunos deverão desenvolver competências ao nível da pesquisa de fontes de informação, utilização de sistemas de gestão 

bibliográfica, organização e estruturação da escrita académica e consolidação de conhecimentos quanto aos aspetos formais 

de elaboração de relatórios e teses. 

 

Conteúdos programáticos 

      

       1. O objeto da investigação 

1.1. o direito enquanto objeto de investigação 

 1.2. A relação com áreas extrajurídicas 

 1.3. O que é uma questão de investigação e a estruturação da investigação a partir da questão 

         2. As fases da investigação jurídica 

 2.1. A elaboração de uma questão e um plano 

 2.2. A pesquisa e o tratamento da informação 

 2.3. A escrita e a revisão 

 2.4. A comunicação e a discussão 

         3. Elaboração de um plano de investigação 

 3.1. Leituras exploratórias 

 3.2. Escolha do tema e definição provisória da um título e um índice 

 3.3. A pesquisa de informação: seleção de fontes e de materiais  

 3.4. Organizar e trabalhar a informação jurídica 

 3.5. A elaboração de conclusões e de introdução 

 3.6. Revisão final 

         4.  Aspetos formais 

 4.1. Questões ortográficas 

 4.2. Questões técnico-formais 

 4.3. Regras de estilo e citação bibliográfica 

         5. Ética na investigação 



 
 

 

 

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

Os conteúdos programáticos debruçam-se sobre os principais aspetos relativos à investigação científica em direito e suas 

particularidades 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Procura-se incentivar o espírito analítico e crítico dos alunos.  

A estrutura das aulas será flexível, incluindo uma componente expositiva e incentivando-se os alunos a discutirem as questões 

suscitadas e as dificuldades encontradas na elaboração dos trabalhos científicos noutras disciplinas, com vista à sua superação. 

A avaliação assenta na participação nas aulas e na realização pelos estudantes de um plano de investigação. 

 

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

unidade curricular 

Tratando-se de uma disciplina com o objetivo de aumentar a capacidade dos estudantes no âmbito da investigação científica 

em direito, preparando os estudantes para a elaboração de um plano de investigação, a abordagem teórico-práticas das aulas 

permitir-lhes-á identificar as dificuldades concretas que devem superar relativamente às competências indispensáveis para 

atingir o referido objetivo. Para tanto, contribuem de forma complementar a exposição pragmática relativa a aspetos cruciais 

dessa investigação científica e a discussão concreta relativa às dificuldades encontradas pelos estudantes no âmbito da 

investigação e da realização de um plano de investigação. 
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