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Metodologia da pesquisa e Seminário de trabalho de conclusão
Professor: Alexandre dos Santos Cunha
Obrigatória: sim (obrigatória da área)
Créditos: 4
Ementa:
O objetivo da disciplina é debater as possibilidades e os limites da produção de
conhecimento científico, em especial no campo das ciências jurídicas. Por meio de aproximações
sucessivas com o estado da arte do conhecimento brasileiro contemporâneo sobre o campo jurídico,
pretende igualmente estabelecer distinções entre o campo profissional da produção, interpretação
e aplicação do Direito e o campo acadêmico da descrição, análise e explicação dos fenômenos
jurídicos concretos, de modo a preparar o mestrando para a elaboração e a execução de um projeto
de pesquisa jurídica aplicada, que resulte em seu trabalho de conclusão de curso.
Consequentemente, a disciplina pretende debater a questão metodológica no campo
jurídico, tanto as metodologias do Direito quanto as da Ciência do Direito, apresentando distintos
métodos, técnicas e modelos de análise que possibilitem a produção de conhecimento sobre os
fenômenos jurídicos. Sem descuidar dos métodos e técnicas tradicionalmente empregados pelo
campo jurídico brasileiro, tais como revisão de literatura e argumentação, a disciplina pretende
avançar no sentido de construir conhecimento sobre métodos e técnicas de corte empírico, de tipos
quantitativo e qualitativo, que possibilitem a construção de uma pesquisa jurídica aplicada de tipo
dedutivo ou indutivo.
Como a pesquisa empírica requer o desenvolvimento de técnicas e modelos de análise que
não são normalmente estudados nos cursos jurídicos, eles serão objeto de ênfase, em especial,
técnicas e modelos de observação participante, entrevista qualitativa, grupo focal, estudo de caso,
análise de fluxo processual, análise de jurisprudência, análise documental, interpretação
historiográfica e teorização baseada em dados.
Por fim, a disciplina abordará o processo de construção de uma pesquisa jurídica aplicada,
envolvendo a elaboração e redação do projeto, e sua execução e conclusão. Os mestrandos serão
provocados a elaborar perguntas e hipóteses de pesquisa, definir uma problemática, um modelo de
análise e uma estratégia de observação. Serão confrontados com as distintas trajetórias de
interpretação e análise que as informações produzidas permitem, bem como seus limites e
conclusões possíveis. Aprenderão a estabelecer um cronograma, um orçamento, produzir, gerir e
analisar bases de dados e elaborar relatórios.
As aulas consistirão na apresentação de seminários pelos alunos, com base em textos
indicados na bibliografia, seguidos de debates e complementados por exposições do docente, além
de simulações ou role playing games. O aproveitamento na disciplina requererá apresentação de
relatórios orais das pesquisas realizadas pelos mestrandos para elaboração de seus respectivos
trabalhos de conclusão, perante banca composta por professores do Programa, com a finalidade de
controlar o cumprimento do cronograma estabelecido pelo projeto e recomendar os ajustes
necessários ao seu adequado desenvolvimento. A carga horária da disciplina será distribuída ao
longo do primeiro ano do Mestrado de modo a acompanhar a construção da pesquisa pelo
mestrando.

SUMÁRIO
A questão do conhecimento científico na contemporaneidade.
A produção de conhecimento no campo do Direito.
Metodologias do Direito e da Ciência do Direito.
Problemas e hipóteses de pesquisa.
Exploração, revisão de literatura e problematização.
Modelos de análise quantitativos, qualitativos, dedutivos e indutivos.
Estratégias de observação, dados primários e secundários.
Técnicas de pesquisa empírica em Direito.
Planejamento e execução de pesquisa de campo.
Produção, gestão, consistência e análise de bases de dados.
Análise, interpretação e teorização baseada em dados.
Programação, projetamento e orçamentação.
Redação de relatórios.
Seminários de trabalho de conclusão.
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Tecnociência e futuro do humano
Professor: Anderson Marcos dos Santos
Obrigatória: sim (obrigatória da área)
Créditos: 3
Ementa:
O entrelaçamento entre a racionalidade tecnocientífica e a racionalidade econômica, a
partir da virada cibernética que propiciou a ascensão da informação como metalinguagem
científica, lançou o mundo todo em uma espiral de aceleração de transformações sociotécnicas,
políticas, econômicas, sociais e ambientais, cujos efeitos sobre as dimensões social, física e sensorial
do humano, que parecem nos remeter aos textos e filmes de ficção científica, nos impõem a
necessidade de reflexão e de ações estratégias para construirmos o futuro do humano diante das
possibilidades emancipatórias ou de sujeições que se apresentam para um horizonte próximo.
As novas formas de sociabilidade e de participação política criadas pela comunicação digital
em rede, o impacto das novas tecnologias sobre o corpo, as novas técnicas de manipulação,
recombinação e melhoramento do patrimônio genético, o desenvolvimento da inteligência artificial
e a relação humano/máquina, entre muitas outras novas situações, são, sob vários aspectos,
questões centrais para serem pensadas as opções políticas dos esforços globais para conduzir o
irrefreável e acelerado desenvolvimento tecnoeconômico ao encontro dos objetivos do
desenvolvimento humano sustentável.
Partindo dessas premissas, esta disciplina se estruturará, primeiramente, em uma
perspectiva interdisciplinar, dialogando com a sociologia e filosofia da tecnologia e a antropologia,
objetivando o estudo da construção histórica da noção de Sujeito na modernidade como figura
conceitual que estabeleceu os contornos de inteligibilidade do que é ou não humano, comparandoa com outras perspectivas do humano histórica ou culturalmente diferentes. Depois, analisará a
organização do poder político na nova razão governamental, que se constitui com o advento do
neoliberalismo e com a expansão das categorias econômicas como princípio de inteligibilidade para
todas as relações sociais, para, então, estudar as variações apresentadas pelo pensamento da teoria
social do que se tem denominado "pós-humano".
Em segundo momento, serão objeto de estudo as formas como o Direito ocidental
construiu sua concepção de humano, o homo juridicus, na esteira da construção e da desconstrução
do conceito de humano para a modernidade, através da estruturação de um discurso teórico,
legislativo e judicial. Aqui se buscará compreender o sentido e a lógica que o direito assume diante
dos impactos das novas tecnologias e seu papel político no devir tecnológico e no futuro do humano.
Em seguida, analisará como algumas novas tecnologias impactam o humano e possibilitam o
questionamento e a reconfiguração desta categoria a partir de situações concretas relacionadas aos
objetivos do desenvolvimento sustentável, podendo o estudo concentrar-se, conforme a linha de
atuação dos mestrandos, na saúde, na identidade de gênero, na vida comum nas cidades, na
ciberpolítica, nos conflitos socioambientais e nas relações de produção.
A disciplina terá, como escopo, auxiliar o profissional do Direito na análise das
transformações concretas e na resolução dos problemas relacionados à temática. Para tanto,
pressupõe-se a compreensão das dimensões conceituais sobre o humano, assumindo como
pressuposto teórico a posição de que não é um problema transformar o humano, ou passarmos para
um pós-humano. O problema é qual futuro humano ou pós-humano está sendo construído.
Quanto à metodologia, a disciplina adotará aulas expositivas, seminários, discussão com
pesquisadores convidados, com ênfase em estudos de casos. O desempenho será avaliado a partir
de elaboração de papers, trabalhos técnicos e seminários.
SUMÁRIO
A invenção do humano.
A concepção ocidental moderna de humano e outros humanos.
Aceleração tecnológica e obsolescência do humano.
A biopolítica e o futuro do humano.
As variações do pós-humano, devir humano e outros devires.
A fabricação do homo juridicus.

Estudo de situações concretas (decisões, tendências legislativas, direito comparado, políticas
públicas).
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Desenvolvimento humano e sustentável
Professores: Clarissa Bueno Wandscheer e Carlos Luiz Strapazzon
Obrigatória: sim (obrigatória da área)
Créditos: 3
Ementa:
A preocupação com o desenvolvimento e seus desdobramentos (humano e sustentável)
toma força no século XXI e é impulsionada pela Organização das Nações Unidas (ONU) por meio do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A relação do desenvolvimento
como puro crescimento econômico é questionada a partir dos anos 70 do século XX em face de
estudos indicando a incapacidade do planeta em atender às demandas da população mundial (em
termos de alimentação, de vestuário, de habitação, e, hoje, de tecnologia). Além disso, a
constatação de violações ou descumprimentos a acordos internacionais sobre meio ambiente,
direitos das mulheres, desenvolvimento social e racismo, por exemplo, indicam a necessidade de
medidas capazes de combater essas desigualdades.
De 2000 a 2015, foram estabelecidas metas pela Organização das Nações Unidas (ONU)
com o apoio de 191 nações (dos 193 Países-Membros), que ficaram conhecidas como Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM). As metas incluíram combate à fome e à miséria, promoção de
qualidade na educação básica, igualdade entre os sexos, redução da mortalidade infantil, melhoria
de saúde das gestantes, combate às doenças como AIDS e malária, qualidade de vida e respeito ao
meio ambiente, e, por fim, o incentivo ao trabalho de governos, de empresas, de organizações e dos
cidadãos pelo desenvolvimento. O resultado desse ciclo foi o reconhecimento do desenvolvimento
multidimensional em oposição ao mero desenvolvimento econômico.
A multidimensionalidade do desenvolvimento envolve a necessidade de garantir e
promover as áreas econômicas, sociais, culturais e de políticas ambientais nas sociedades. Com
base nessa experiência, foram aprovados, para o ciclo 2015-2030, os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) que pretendem impulsionar as múltiplas dimensões do desenvolvimento com 17
objetivos, 169 metas e 230 indicadores.
Dessa forma, é imprescindível estudar os impactos dessa proposta no Brasil, nas regiões
brasileiras e em Curitiba, tendo em vista que o país é signatário dos ODS.
SUMÁRIO
Desenvolvimento e crescimento econômico.
Desenvolvimento e meio ambiente.
Desenvolvimento multidimensional. ODM. ODS.
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