
PLANO DE CURSO

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA
CÓDIGO: DIR 03821
CARGA HORÁRIA: 60 HS
PRÉ-REQUISITO(S): 00299 (Introdução ao Estudo do Direito II)

EMENTA:
A questão do conhecimento e da verdade. O método científico e seus processos. Pesquisas-
conceitos, tipos, características metodológicas. Projeto-redação e apresentação de trabalhos 
científicos.

1- OBJETIVOS

1.1-Adquirir  conhecimentos  básicos  de  história  da  ciência  e  debater  alguns  de  seus 
problemas  atuais  neste  momento  histórico  que  se  convencionou  chamar  de  pós-
modernidade.
1.2-Despertar  o  interesse  pela  pesquisa  jurídica  acadêmica,  propondo temas para a sua 
monografia de final de curso.
1.3-Adquirir  conhecimentos  sobre  técnicas  de  pesquisa  e  de  apresentação  de  trabalhos 
científicos. 

2- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

2.1-Conhecimento: senso comum, filosofia e ciência.
2.2-História da Ciência
2.3-A questão da neutralidade da ciência
2.4-A busca da verdade. A crise da ciência.
2.5-Positivismo, historicismo e marxismo
2.6-Kelsen e o Direito como ciência
2.7-Noções de lógica jurídica
2.8-Metodologia da ciência do Direito

3- METODOLOGIA

A metodologia de ensino do primeiro módulo terá ênfase na pesquisa, leitura de textos e  
entrega de fichamentos por parte  dos alunos,  dinâmicas  de  grupos e aulas  expositivas 
ministradas pelo docente responsável. Será feita a leitura orientada e obrigatória do livro 
de Michel LOWY abaixo indicado.

 4-  RECURSOS

Quadro e pincéis, livros textos, transparências, estudos científicos.

5-AVALIAÇÃO

DIAGNÓSTICA: levantamento de necessidades no início do curso
FORMATIVA: observação nos debates originados das leituras (assimilações do conteúdo e 
participação), auto-avaliações para redirecionar o processo.
SOMATIVA: fichamentos de, no mínimo, três textos, obedecendo-se os seguintes critérios 
para correção: habilidade de síntese, abordagem das idéias centrais dos textos, e coerência 
nas  argumentações  das análises  críticas  sobre os  textos;  uma prova escrita,  ao final  do 
curso.
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Dois guias a serem adquiridos na Biblioteca Central:

Normalização e apresentação de trabalhos científicos e acadêmicos.
Guia para normalização de referências bibliográficas.

Também deve ser consultada a Enciclopédia Saraiva de Direito, disponível na Biblioteca 
Central.
Fontes  de  pesquisa  de  jurisprudência  na  internet:  www.stf.gov.br www.stj.gov.br 
www.cjf.gov.br 
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