Ficha de unidade curricular
Curso de Mestrado em Prática Jurídica e Direito
Unidade curricular
Introdução à Metodologia da Investigação Científica I - II
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo)
Rute Neto Cabrita e Gil Saraiva – 2h/semana
Outros docentes na unidade curricular
Conteúdos programáticos
I. Introdução: a investigação em ciências sociais e, em particular, na ciência do direito.
II. Escolha do tema de investigação.
III. Elaboração do projecto de investigação, cronograma, pergunta de partida
IV. Recolha e tratamento de fontes (bibliográficas, documentais e jurisprudenciais): as ferramentas de investigação, fichas de
leitura/citações/ideias, a citação, a bibliografia.
i. workshop na Biblioteca da FDUL
V. Recolha e tratamento de fontes: a ética e fraude académicas.
VI. Elaboração do plano de exposição.
VII. Técnicas de redacção, normas de redacção – as regras vigentes na Universidade de Lisboa.
i. workshop
VIII. Simulações de projecto de investigação
IX. Motivação e disciplina ao longo do projecto de investigação
Metodologias de ensino (em especial, as metodologias de ensino à distância utilizadas na unidade curricular)
método socrático – incentivar espírito analítico e crítico
email e moodle
Elementos de avaliação e respetiva ponderação
Projecto de investigação/recensão + arguições cruzadas de projectos de investigação entre alunos + participação
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NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades curriculares.

Cidade Universitária, Alameda da Universidade, 1649-014 Lisboa – Portugal
Tel. + (351) 217 984 600 – Fax. + (351) 217 984 603 – www.fd.ul.pt

