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PLANO DE ENSINO 2017-2 

 
I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA: 

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA N
O
 DE HORAS-AULA SEMANAIS 

 

CRÉDITOS 

MPD-310001 Metodologias Jurídicas Aplicadas 4ha  3 

 

I.1. HORÁRIO 

DIA: Sexta-feira  

SALA: 301, 3º andar, CCJ  

 
 

II. PROFESSORES MINISTRANTES 

Orides Mezzaroba  
Grazielly Alessandra Baggenstoss 

 
 

III AREA (S) PARA O QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA 

1. Todas as linhas de pesquisa do mestrado em Direito 

 
 

IV. EMENTA 

Exposições / Seminários: Ciência teórica e ciência aplicada. Pesquisa aplicada na área do Direito. Pesquisa 

documental e jurisprudencial. Direito comparado. Estudo de caso como metodologia na pesquisa aplicada em 

Direito. Projeto e relatório de pesquisa. Artigo científico e artigo de revisão. Técnica legislativa e elaboração de 

projetos de textos legais. Hermenêutica Jurídica e aplicação do Direito nas práticas jurídicas. Interpretação 

constitucional: positivismo, ponderacionismo e garantismo. 

Análise de Casos: Análise e redação de Projetos de Trabalho de Conclusão que utilizem a metodologia de 

Estudo de Caso e apliquem modelos hermenêuticos e interpretativos, utilizando o Método do Caso. 

  
 

V. OBJETIVOS 

Objetivos Gerais: 

Oferecer ao aluno instrumentos teóricos e formais para que possa realizar sua pesquisa de mestrado e 

fundamentar teórica e praticamente a sua prática docente;  

Objetivos Específicos: 
Analisar o papel da Ciência na contemporaneidade; 

Destacar o papel do conhecimento enquanto instrumento de construção da cidadania; 

Analisar criticamente a natureza e a evolução da Ciência; 

Articular os fundamentos da Ciência do Direito a partir de um estudo interdisciplinar, com foco aplicado; 

Analisar as diferentes teorias sociológicas e hermenêuticas; 

Examinar os fundamentos da pesquisa, do projeto de pesquisa e as normas da ABNT; 

Elencar e examinar os principais métodos e técnicas de pesquisa, especialmente as correlatas a estudo de caso. 



 
 

VI. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conteúdo Teórico: 

Exposições / Seminários: Ciência teórica e ciência aplicada. Pesquisa aplicada na área do Direito. Pesquisa 

documental e jurisprudencial. Direito comparado. Estudo de caso como metodologia na pesquisa aplicada em 

Direito. Projeto e relatório de pesquisa. Artigo científico e artigo de revisão. Técnica legislativa e elaboração de 

projetos de textos legais. Hermenêutica Jurídica e aplicação do Direito nas práticas jurídicas. Interpretação 

constitucional: positivismo, ponderacionismo e garantismo. 

Análise de Casos: Análise e redação de Projetos de Trabalho de Conclusão que utilizem a metodologia de 

Estudo de Caso e apliquem modelos hermenêuticos e interpretativos, utilizando o Método do Caso. 

 

Conteúdo Prático : 
(Re) elaboração de um projeto de pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso. 

 
 

VII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

O professor atuará não como simples divulgador de informações, mas como orientador de experiências 

no mundo, tutelando a aprendizagem no sentido de possibilitar aos alunos recursos teóricos basilares para a 

compreensão do fenômeno sócio-político, dando ênfase ao desenvolvimento do pensamento reflexivo e à 

participação do aluno. 

A atividade didática propiciará a interatividade do aluno através da apreciação crítica de textos relevantes 

para a melhor compreensão do alcance das temáticas do programa. 

Cada encontro contará com pelo menos um aluno apresentador, ao qual caberá descrever analiticamente 

a obra previamente estabelecida. No segundo momento, um aluno expositor deverá analisar criticamente a obra. 

No terceiro momento o debate será aberto para os demais alunos do grupo. Por fim, caberá ao professor fechar a 

discussão sobre o conteúdo referencial do debate. Todos os alunos deverão entregar um fichamento da obra 

objeto de discussão do encontro e realizar exercícios.  

 
 

VIII. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O aluno será avaliado individualmente com base nos seguintes critérios a) pela apresentação da obra objeto de estudo; 

b) pela entrega de fichamentos e exercícios quando solicitados; c) pela entrega de um projeto de pesquisa;  

As atividades avaliativas são as seguintes, com a devida informação prévia: 

Uma exposição de texto; 

Fichamentos e exercícios escritos 

Um projeto de pesquisa. 

 
 

IX. CRONOGRAMA TEÓRICO 

DATA ASSUNTO 

01/09    

                      

Apresentação do plano de ensino e da disciplina. 

Professora Grazielly 

 

                    22/09                                                                 

 

 

 

 

Hermenêutica Jurídica e aplicação do Direito nas práticas jurídicas.  
Análise de Casos: Análise e redação de Projetos de Trabalho de Conclusão que 
utilizem a metodologia de Estudo de Caso e apliquem modelos hermenêuticos e 
interpretativos, utilizando o Método do Caso.  
Professora Grazielly 

                                                                    

29/09                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Projeto e relatório de pesquisa. Artigo científico e artigo de revisão. 

Professora Grazielly 



06/10 Ciência teórica e ciência aplicada. 

Professor Orides 

20/10 Pesquisa aplicada na área do Direito. Pesquisa documental e jurisprudencial. 

Direito comparado. Estudo de caso como metodologia na pesquisa aplicada em 

Direito. 

Professor Orides 

 

27/10 Pesquisa aplicada na área do Direito. Pesquisa documental e jurisprudencial. 

Direito comparado. Estudo de caso como metodologia na pesquisa aplicada em 

Direito. 

Professor Orides 

10/11 Projeto e relatório de pesquisa. Estudo de caso. 

Professora convidada/ Professora Grazielly 

17/11 Projeto e relatório de pesquisa. Artigo científico e artigo de revisão. 

Professora Grazielly 

 

X. Bibliografia básica e complementar 

BÁSICA 
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Sarava, 2017. 

PINTO JUNIOR, Mario Engler. Pesquisa jurídica no mestrado profissional. Disponível em < 

https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/mario_engler_pinto_junior_pesquisa_juridica_no_mestrado_profission

al_2a._versao_22_08_2016.pdf>. Acesso em 01 ago 2017. 

BAGGENSTOSS, Grazielly Alessandra. A contemporaneidade das teorias reducionistas a partir da teoria jurídica bobbiana. 
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COMPLEMENTAR 

BACHELAR, Gaston. Epistemologia não-cartesiana. In: _____. O novo espírito científico. Porto: Edições 70. p. 97-124. 
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