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Delineamento da pesquisa. Metodologia. A pesquisa e seus tipos. Redação do projeto de pesquisa. Normas 

de apresentação da monografia jurídica. Normas da ABNT. Técnicas de pesquisa bibliográfica e empírica. 

Técnicas de redação da monografia jurídica. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE 1  

Noções Preliminares de Pesquisa e Conhecimento Científico 

 O conceito de pesquisa científica: 

- O conhecimento científico e suas relações com outras formas de saber.  

- As principais características do conhecimento científico. 

- Breve introdução à história do conhecimento científico.  

- As ciências naturais e as ciências sociais.  

- A pós-modernidade.  

- Perspectivas atuais do conhecimento científico. 

 A ciência jurídica como ciência social aplicada. 

- As várias “ciências jurídicas”.  

- O formalismo jurídico.  

- As críticas ao formalismo jurídico. 

 A ciência jurídica e seu objeto de investigação. 

- Os obstáculos epistemológicos à produção do conhecimento jurídico.  

- As conexões com outros campos do conhecimento: a produção mono, inter e transdisciplinar.  

- As grandes vertentes teórico-metodológicas da pesquisa social aplicada e jurídica.  

- Tipos genéricos de investigações das ciências sociais aplicadas à ciência jurídica 

 

UNIDADE 2  

Elementos Básicos da Investigação Científica.  

 A colocação do tema-problema:  

- Concepção e desenvolvimento. 

- Elementos de um problema de investigação. 

- As perguntas da investigação e sua correlação com o tema e com a justificativa. 

 O objeto de pesquisa:  

- Conceito.  

- Novos campos de interesse da pesquisa jurídica.  

- Delimitação de objetos de pesquisa nas investigações jurídicas. 
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- Como escolher um tema de pesquisa? 

 A questão do método de pesquisa:  

- As ideologias do pesquisador.  

- O marco teórico da pesquisa.  

- Considerações gerais sobre o problema.  

- O conceito de método.  

- Os métodos científicos hipotético-dedutivo, empírico e dialético. 

- Críticas aos métodos tradicionais de pesquisa jurídica.  

 

UNIDADE 3 

 

Elementos Metodológicos Propedêuticos e Fases da Pesquisa. 

 Os grandes formatos de investigação:  

- As pesquisas exploratórias, descritivas, correlacionais e explicativas. 

 O enunciado das hipóteses:  

- Conceito e importância.  

- A influência do marco teórico na formulação das hipóteses.  

- A correlação entre as hipóteses e os problemas.  

- As variáveis da hipótese.  

- Os indicadores das variáveis. 

 As técnicas operacionais de pesquisa em ciências sociais aplicadas: 

- Pesquisas teóricas: análise de conteúdo.  

- Pesquisas de campo:  

 Pesquisa participante. 

 Estudo de caso. 

 Pesquisa-ação. 

- Os dados: 

 A coleta e interpretação de dados. 

 Operacionalização da pesquisa: 

- Fases. 

- Cronograma físico. 

  

UNIDADE 4 

Normalização Técnica e Elaboração do Projeto de Pesquisa. 

 Tópicos sobre a normalização técnica e coleta de informações. 

 Montagem do Projeto de Pesquisa: 

- Partes pré e pós textuais.  

- Elementos do projeto e forma de apresentação dos originais: 

 Capa. 

 Folha de rosto. 

 Sumário. 

 Bibliografia e referências bibliográficas. 

 Divulgação da pesquisa: 

- Elaboração de relatórios técnico-científicos. 

- Desenvolvimento. 

- Apresentação e defesa de monografia final de graduação. 

- Comunicação e conhecimento científico 
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