
Professor Responsável

Tema do Grupo

Número de Integrantes: Mínimo 10 Máximo 20

Informar abaixo as datas das reuniões e o conteúdo programático por data

Data

10/04/2017

08/05/2017

22/05/2017

05/06/2017

07/08/2017

21/08/2017

04/09/2017

09/10/2017

23/10/2017

06/11/2017

Horário da Seleção (caso haja grande número de inscritos) 13:00

DEBATE 2: Existem diferentes modalidades de raciocínio jurídico?

DEBATE 3: Existe diferença entre raciocínio teórico e raciocínio prático no Direito?

DEBATE 4: Raciocinar juridicamente é raciocionar logicamente?

DEBATE 5: Raciocinar juridicamente é raciocinar politicamente?

DEBATE 6: Raciocinar juridicamente é raciocinar a partir de leis e precedentes próprios do sistema jurídico?

DEBATE 7: Raciocinar juridicamente é raciocinar a partir de princípios da ética e da moralidade política?

DEBATE 8: O raciocínio jurídico está em crise na sociedade atual?

CARLOS EDUARDO BATALHA DA SILVA E COSTA

Conteúdo Programático

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA E DA METODOLOGIA

DEBATE 1: Existe raciocínio jurídico?

Horário Inicial da reunião

Horário final da reunião 15:30

Data para seleção (caso haja grande número de inscritos) 03/04/2017

Breve Ementa sobre o Tema do Grupo

Como pensam os advogados? 

Que critérios devem informar o raciocínio jurídico para que a  interpretação e a decisão 

dos casos concretos sejam corretas? 

Há algo de diferente e peculiar nos raciocínios desenvolvidos pelos especialistas em 

Direito? 

É possível distinguir manipulação ideológica e aplicação técnica do Direito?

Os juízes decidem os casos usando unicamente critérios legais ou podem guiar seu 

raciocínio a partir de ideais e valores que consideram implícitos na lei? 

Se não há critérios para o raciocínio jurídico, existe como controlar o poder dos juízes no 

julgamento dos casos? 

Essas questões – muito atuais e sempre polêmicas – constituem a base deste grupo de 

estudos, que tem por finalidade fornecer o instrumental teórico e prático necessário 

para que a/o aluna/o consiga identificar, compreender e discutir criticamente os 

elementos que caracterizam o raciocínio jurídico na sociedade contemporânea.

RACIOCÍNIO JURÍDICO NA SOCIEDADE ATUAL

Dia da semana em que as reuniões ocorrerão SEGUNDA-FEIRA

13:00

BALANÇO FINAL E DISCUSSÃO DAS PROPOSTAS DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

Autarquia Municipal

PROPOSTA DE GRUPO DE ESTUDOS – INICIAÇÃO CIENTÍFIICA - 2017

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Grupo destinado aos alunos das séries 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 

Informar o critério de seleção 

Entrevista 

Avaliação escrita 

Outro (especificar ao lado) 

5ª série 


