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2021.2
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu Profissional
Professora Dra. Martha Leão
Professora Dra. Clara Gomes Moreira
EMENTA
A disciplina pretende (a) fornecer aos alunos aparato conceitual que será o ponto de partida
tanto para a estruturação da pesquisa de mestrado, quanto para redação de projetos de
pesquisa; (b) desenvolver o aparato crítico do aluno para que perceba falhas e acertos
metodológicos em textos jurídicos próprios ou de outros autores.

METODOLOGIA
A disciplina parte da ideia de que o direito é um saber prático e, portanto, a pesquisa jurídica
em sua perspectiva doutrinária elabora pesquisa que, direta ou indiretamente, auxilia na
resolução de problemas jurídicos concretos.
Participação em aula
Em todas as aulas, os alunos são incentivados a dar a sua opinião sobre os temas propostos para
engrandecer as discussões. Lembramos que, para tanto, é essencial que haja a preparação prévia
às aulas com a leitura, ao menos, da bibliografia obrigatória indicada – toda a bibliografia
(obrigatória e facultativa) será disponibilizada no one drive. Esperamos, desse modo, criar um
ambiente em que todos possam contribuir para os debates. Além disso, considerando o enfoque
metodológico dessa disciplina, a sua intenção prática será a apresentação e o debate dos projetos
de pesquisa dos alunos matriculados, a fim de contribuir com o desenvolvimento acadêmico da
pesquisa.
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AVALIAÇÃO
A avaliação será dividida entre a participação nas aulas (40% da nota) e um breve texto
descrevendo a pergunta de pesquisa da dissertação ou do artigo, conforme o modelo escolhido
pelo aluno (60% da nota).
O texto deve ser entregue até o dia 16 de novembro por e-mail às professoras.
É exigida a frequência mínima de 75% para a aprovação.

PROGRAMA
AULA 1
Temas
abordados

Metodologia
Professores
Responsáveis
Leitura
obrigatória

AULA 2
Temas
abordados

Metodologia
Professores
Responsáveis
Leitura
obrigatória

AULA INAUGURAL
DATA
(1) Apresentação do curso e dos prazos técnicos por 19 de agosto
Theodoro Malavoglia e pelo Coordenador Luís
Flávio Neto.
(2) Apresentação dos alunos.
(3) A pesquisa no Mestrado Profissional e a
identificação de pontos importantes para a
elaboração de uma pesquisa jurídica.
(4) Discussão sobre o tema de pesquisa
eventualmente já escolhido pelo aluno.
Aula expositiva.
Profs. Martha Leão e Clara Gomes Moreira
Regulamento do Mestrado Profissional. http://mestrado.ibdt.org.br/wpcontent/uploads/2021/01/Regulamento_Mestrado_Profissional_IBDT_202
1.pdf

O QUE SE ESPERA DA PESQUISA NO MESTRADO PROFISSIONAL?
DATA
(1) Diferenças entre a pesquisa em um mestrado 16 de setembro
acadêmico e um mestrado profissional.
(2) Delimitação de hipóteses e problemas.
(3) Escolha entre um artigo científico e uma
dissertação – as especificidades de cada um.
(4) Diferentes tipos de pesquisa e sua escolha.
Aula expositiva e apresentações de outros alunos, com mestrado
profissional já finalizado.
Profs. Martha Leão, Clara Gomes Moreira, Matheus Peixoto Behrends
(convidado), William Do Val Domingues Júnior (convidado).
PINTO JR., Mario Engler (2019). Pesquisa jurídica aplicada no Mestrado
Profissional. In: QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; FEFERBAUM, Marina
(coords.). Metodologia da pesquisa em direito: técnicas e abordagens para
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elaboração de monografias, dissertações e teses. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,
pp. 37-52.
Leitura
QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; ACCA, Thiago dos Santos (2013). Como
complementar respondo cientificamente a uma questão jurídica controversa? QUEIROZ,
Rafael Mafei Rabelo; FEFERBAUM, Marina (orgs.) (2013). Metodologia
jurídica: um roteiro prático para trabalhos de conclusão de curso. São Paulo:
Saraiva, pp. 83-99.

PROFESSORES
Prof. Martha Leão (martha.leao@humbertoavila.com.br)
Professora de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana
Mackenzie (São Paulo/SP) e do Mestrado Profissional em Direito Tributário Internacional e
Comparado do Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBDT. Doutora e Mestre em Direito
Tributário pela Universidade de São Paulo. Mestre em Teoria do Direito e Democracia
Constitucional no Istituto Tarello per la Filosofia del Diritto/Università Degli Studi di Genova.
Advogada.
Prof. Clara Gomes Moreira (claramoreira_@hotmail.com)
Doutora e Mestre pela Universidade de São Paulo. Professora da Universidade Federal do Rio de
Janeiro e do Mestrado Profissional em Direito Tributário Internacional e Comparado do Instituto
Brasileiro de Direito Tributário. Assessora no Supremo Tribunal Federal.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Secretaria Acadêmica do IBDT
Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277
9º andar
Centro – São Paulo / SP
CEP: 01317-000
Horário de Atendimento: 9h às 18hs
Telefone: (11) 3105-8206, ramais 1110/1111
E-mail: secretaria@ibdt.org.br e andrea.cursos@ibdt.org.br
Biblioteca do IBDT
Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antonio, 290 7º andar cj. 71/72 e 75 a 78
Site: https://ibdt.org.br/site/biblioteca/
Horário de Atendimento: 9h às 18hs
Telefone: (11) 3105-8206 r. 1104 e 1105
E-mail: biblioteca@ibdt.org.br e biblioteca2@ibdt.org.br
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Covid-19
A Biblioteca Ruy Barbosa Nogueira (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 290, 7º andar) está funcionando,
provisoriamente, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. Para que evitemos aglomerações, há
necessidade de agendamento da visita pelo e-mail: biblioteca2@ibdt.org.br. Dúvidas sobre o
funcionamento da biblioteca podem ser esclarecidas pelo e-mail: biblioteca@ibdt.org.br.
Aulas online
O IBDT tem acompanhado as previsões das autoridades de saúde cotidianamente, e pretende
voltar ao modelo presencial quando for possível zelar pela segurança e saúde de discentes,
docentes, funcionários e colaboradores. Por enquanto as aulas seguem em formato online.
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