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

Aprofundamento dos estudos sobre investigação científica. Análise e acompanhamento de questões metodológicas 
práticas. 

 
Conteúdos programáticos 

1. Redacção do texto (Aprofundamento) 
2. Ética da investigação científica (Aprofundamento) 
3. Defesa e arguição 
4. Publicação do texto 
5. Tipologia dos textos científicos 
5.1. Em particular, a recensão crítica de textos científicos 
6. Análise e acompanhamento de questões metodológicas práticas 

 
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 aprofundem os 
seus conhecimentos sobre as regras, opções e dificuldades da investigação científica em geral e da investigação 
jurídica em particular. Nesse sentido, privilegia-se, nesta fase, a análise e o acompanhamento de questões 
metodológicas práticas, bem como o exercício da autonomia científica dos alunos. 

 

 
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 (que consistirá numa recensão crítica a 
um texto científico pré-seleccionado – recensão essa que deve incidir apenas sobre aspectos metodológicos). 

 

 
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 mais 
aprofundada 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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