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METODOLOGIA CIENTÍFICA

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA, EMENTA 

E INFORMAÇÕES CORRELATAS

Prof. Thiago Gomes

Apresentação da Disciplina

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

 Metodologia Científica

2. PROFESSOR

 Me. Thiago Gomes 

3. CARGA HORÁRIA

 2 h/a semanais

4. POR QUE ESTUDAR METODOLOGIA CIENTÍFICA

 A visão paradigmática da metodologia científica como recurso

exclusivona confecçãode trabalhosde conclusãode curso.

 O profissionaldaárea jurídicanão trabalhacom o convencimento?
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4. POR QUE ESTUDAR METODOLOGIA CIENTÍFICA

CENÁRIO 01

 Vejamos os discursos sobrea penade morte.
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4. POR QUE ESTUDAR METODOLOGIA CIENTÍFICA

CENÁRIO 02

 Quaisdaspetições você sentemaior segurançasobreo aspectovisual?
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4. POR QUE ESTUDAR METODOLOGIA CIENTÍFICA

CENÁRIO 03

 Qualdasduas imagens trazmais confiança?
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4. POR QUE ESTUDAR METODOLOGIA CIENTÍFICA

 CONCLUSÕES: A informação, por si só, não é suficiente para gerar o

convencimentodaspessoas.

 Não se trata de um dom do qual apenas uma parcela da população é

provida. Convencimento é um processo, possui métodos e técnicas que podem

ser desenvolvidas não só para mostrar sua posição como gerar a aceitação e

concordânciade sua ideiapelosdemais.

 A apresentação estética dessas informações, seja em textos ou

exposições orais, são imprescindíveis para facilitar a aceitação das

ideias

 Esses métodos e estratégicas são trabalhados na disciplina

metodologia científica. Ainda que pautada para a pesquisa no

campo científico, suas disposições são plenamente aplicáveis no âmbito

profissional jurídico.



4

Apresentação da Disciplina

5. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

 Capacitar discentes para a pesquisa;

 Desenvolver habilidades de compreensão, interpretação, argumentação,

espírito crítico e inter-relacionamentodepensamentos, ideias e conceitos.

 Estimular a boa capacidade de expressão (clareza, fluência, vocabulário rico),

convívio e trabalho em grupo, além de inter-relacionar pensamentos, ideias e

conceitos.

6. EMENTA (PONTOS ELEMENTARES)

Organização dos estudos na universidade. Iniciar o estudante universitário

no caminho do conhecimento e investigação científica. Pesquisa na área

jurídica. Noções básicas de Metodologia do Trabalho Científico.

Formalidades essenciais normatizadas pela ABNT – Associação Brasileira

de Normas Técnicas. Elaboração e apresentação de seminário, construção

de artigo, projeto de pesquisa e Monografia.
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7. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

 AvaliaçãoP1: Escrita.Pontuaçãomáxima:4 pontos

 AtividadeMultidisciplinar(Marcilene):3 pontos

 Trabalhosescritos: Escritos.Pontuaçãomáxima: 4 pontos

 Avaliação P2: Artigo em equipes de até 6 integrantes. Pontuação

máxima: 5 pontos

 Seminário P2: Apresentação oral com toda equipe. Pontuação

máxima: 4 pontos

 Observação: As estruturas, pontuação, datas e instrumentos empregados poderão

seralteradosnodecorrerdosemestrepeloprofessor.

8. REGRAS

 Atenção aos prazos para entrega dos trabalhos.

 O não atendimento dos parâmetros exigidos gera reprovação.
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8. REGRAS

 Plágio de materiais implica na atribuição de nota zero à atividade 

avaliativa que a apresentar.

 Não se esqueça do controle de frequência.

 Alunos em adaptação, bolsistas ou em dependência possuem as

mesmas obrigaçõesdos alunos regulares.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

 BERVIAN, Pedro A.; CERVO, Amado Luiz. Metodologia cientifica: para

uso dosestudantesuniversitários.São Paulo,McGraw-Hilldo Brasil.

 MEZZAROBA, Orides e MONTEIRO, Claudia Sevilha. Manual de

metodologiadapesquisano Direito.São Paulo: Saraiva.
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9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

 NUNES, Luiz A. Rizzatto. Manual da Monografia Jurídica. São Paulo:

Saraiva.

 GUIA PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS.

Normaaprovada pelo Conselho de Ensino,Pesquisa e Extensão do

Centro UNISAL. Disponível em <http://unisal.br/wp-

content/uploads/2016/04/GUIA_2016.pdf.> Resolução

CONSEPE/UNISALde02de ago. 2005.

 RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica: para alunos dos cursos de

graduaçãoe pós-graduação.Lorena,SP, Stiliano,São Paulo,UNISAL.
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METODOLOGIA CIENTÍFICA

INTRODUÇÃO AOS MÉTODOS DE PESQUISA

Prof. Thiago Gomes

Metodologia Científica

INTRODUÇÃO AOS MÉTODOS DE PESQUISA

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Você sabe o que é? Qual sua finalidade? 

Por que foram criados? Como foi possível chegar neles?
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2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

 O tempo trazsabedoria.(Máximapopular)

 A vidahumanaé finitae a humanidadecíclica.

 A ciência é uma das poucas realidades que podem ser legadas às

gerações futuras. Homens de cada período assimilam os resultados

das gerações anteriores, ampliando e desenvolvendo-os para

solucionarproblemasde sua realidade.

3. POR QUE PESQUISAR?

Metodologia Científica

3. POR QUE PESQUISAR?

 A ciência busca estabelecer relações de causa e efeito entre

fenômenos.

 Tem como pressuposto que o universo é um sistema completo de

regularidades e que, por isso, os fenômenos se comportam sempre da

mesma maneira, eles seguem ‘leis’,de tal modo que as mesmas causas

produzemos mesmos efeitos.

4. FINALIDADE DA PESQUISA

 Desenvolvimento de novos conhecimentos

 Novas soluções para empregar o conhecimento já existente

 A pesquisa gera investimento, emprego e renda.

 A pesquisa gera qualidade de vida e conhecimento
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4. FINALIDADE DA PESQUISA NA UNIVERSIDADE

 INTELECTUAL: Desenvolver conhecimentos e gerar

aprendizado

 Reavalia as conquistas da humanidade. 

 Promove a crítica e aprimoramento dos conteúdos

 Desperta a inquietude intelectual em detrimento da aceitação 

e submissão da realidade como ela se apresenta

 Estimula a busca por perguntas relevantes e suas respostas

 ECONÔMICA: Gerar conhecimento para posterior emprego

no desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos

5. DADOS DA PESQUISA NO BRASIL
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5. FINALIDADE DA PESQUISA NA UNIVERSIDADE

 Brasil ocupa 23ª posição de produção científica no Mundo (2015)
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6. NÍVEIS DE CONHECIMENTO

 CONHECIMENTO POPULAR

 É aquele conhecimento do povo, que nasce da

experiência do dia-a-dia: por isso é chamado também

de empírico

 Não é necessário estudar direito para saber que a

sociedade tem regras

 A criança aprende a falar antes de ir para as escolas

 Exemplo: Leve um agasalho filho!

 CONHECIMENTO CIENTÍFICO

 Surgiuno século XVIII comGalileu
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6. NÍVEIS DE CONHECIMENTO

 CONHECIMENTO CIENTÍFICO

 Nele determina-se um objeto específico de investigação e qual

métodopelo qual se faráo controledesseprocedimento.

 Exemplo: Gramática: Estuda a maneira correta de falar a

língua

 Nas ciências experimentais o cientista analisa e manipula coisas

(Química)

 Nas ciências humanas o cientista entende as pessoas, seus

comportamentos, seus produtos culturais, leis

 CONHECIMENTO FILOSÓFICO

 CONHECIMENTO TEOLÓGICO
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Dúvidas?


