Ficha de unidade curricular
Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica
Unidade curricular
Introdução à Metodologia da Investigação Científica I (IMIC I)
Docente responsável
Miguel Patrício (Turma TAN)
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
Iniciação à investigação científica (e à investigação jurídica em particular) e aos seus métodos. Domínio das principais
regras aplicáveis ao planeamento e à redacção de textos científicos.
Conteúdos programáticos
1. Introdução
2. Ciência e método científico
3. Objectivos e procedimento da investigação
4. Planeamento e pesquisa das fontes
5. Estrutura, redacção e revisão do texto
6. Regras aplicáveis à citação das fontes
7. Ética da investigação científica
8. Regras aplicáveis à investigação científica na ULisboa e na FDUL
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular
Adopta-se um núcleo temático compatível com os objectivos definidos. Procura-se que os alunos conheçam e
analisem as principais regras, métodos, opções e dificuldades da investigação científica em geral e da investigação
jurídica em particular.
Metodologias de ensino (avaliação incluída)
- Ensino teórico-prático em aulas ministradas quinzenalmente.
- Dada a especificidade da disciplina, e o facto de poder obedecer a um regime de avaliação especial, a avaliação final
desta UC é feita com base num trabalho final escrito, individual e obrigatório, sobre um tema do programa.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular
Procurar-se-á manter o aluno numa condição de preparação e motivação que o habilite a uma familiarização com os
temas em causa, desenvolvendo, para tal, capacidades de análise, de argumentação, de crítica, de investigação, de
estruturação expositiva de matérias, de poder de síntese e de relacionação com as especificidades da investigação
científica de carácter jurídico.
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