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Ementa:
Busca contextualizar o Sistema Nacional de Pós Graduação e as
implicações da Formação do Professor e Pesquisador em Direito no Brasil.
Aborda a historicidade da Ciência e do conhecimento científico nas
Ciências Humanas e sociais ,discutindo aspectos ligados à ciência na
modernidade e na pós-modernidade e as abordagens metodológicas na
investigação jurídica. Discute a essencialidade do método e da base
teórica na pesquisa jurídica, apresentando as principais correntes do
pensamento humano e sua relação com o pensamento jurídico .Situa o
pós-graduando nos marcos teóricos do Direito. Trata dos aspectos
operacionais da pesquisa quantitativa e qualitativa e os caminhos para a
solução de problemas na ciência do Direito.
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