Ficha de unidade curricular
Curso de mestrado em Direito e Prática Jurídica
Unidade curricular
Introdução à Metodologia da Investigação Científica I e II (IMIC I e IMIC II)
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo)
Prof. Doutor Miguel Lopes Romão (1 turma, Dia)
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
O objetivo destas cadeiras na parte letiva do curso de mestrado é fornecer aos estudantes elementos
de informação e de reflexão sobre o conteúdo e as regras da investigação científica e académica
aplicada ao Direito, apoiando os mesmos para o desenvolvimento autónomo de trabalho de
investigação e de recolha e análise de informação para o seu programa de mestrado, designadamente
na redação de textos académicos.
Conteúdos programáticos
A presente unidade curricular aplica o seguinte programa temático:
1 - Ideia de ciência e ciência do direito. A investigação científica e o texto científico.
2 - Planear a investigação. Escolha de temas e métodos. O projeto de investigação.
3 - Informação e a diversidade de fontes. Ferramentas da investigação. Desenvolvimento da
investigação. Investigar e citar. A bibliografia.
4 - Planeamento e redação de um texto científico.
5 - Regras aplicáveis à investigação científica na Universidade de Lisboa e na Faculdade de Direito.
6 – Aspetos éticos da investigação científica e do trabalho académico.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular
Os conteúdos programáticos foram selecionados e são lecionados de modo a fornecer aos estudantes
elementos de informação e reflexão que favoreçam a sua qualificação e autonomia na investigação
científica, pensando em especial na elaboração de trabalhos de pesquisa, como os relatórios de
mestrado e tese final do programa de mestrado.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)
O ensino segue uma metodologia de exposição em aula, discussão e debate com os alunos,
esclarecimento de questões e elaboração e apresentação de trabalhos em aula, individualmente e em
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grupo. A avaliação final da unidade curricular, dada a especificidade da cadeira, é feita com base num
trabalho final escrito.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
A metodologia de ensino presume-se apta a dotar os estudantes das ferramentas básicas para o
desenvolvimento de trabalhos de cariz académico, fornecendo informação e promovendo a reflexão
crítica sobre as melhores práticas e opções a tomar para o trabalho científico pressuposto neste ciclo
de estudos.
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