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o texto a seguir tem o propósito 
básicas e preliminares para o desel 
Ciências Sociais Aplicadas, mais ê 

Além do curso promovido pelo . 
do Ensino, Pesquisa e Extensão - . 
versidade Federal de Minas Gerai 
cursos ministrados em graduaçõe~ 
sobre os temas, em vários estados 
periência em planejamento e pesql 
de uma das autoras. l Um outro moti 
são nos currículos dos cursos de OU 
sa em Direito e da obrigatoriedade 
de final de curso para obtenção do 
na disciplina de pós-graduação Me 
adequação de metodologias gené 
mento juódico e das ciências soei; 

O motivo maior é, talvez, a exi 
sunto, dado o surgimento recente 
esfera juódica do conhecimento 
Ciência Juódica dentre as chama 

As autoras puderam aplicar e ad 
campo do Direito, no planejameJ 
ação do Programa Pólos Reprodl 
da UFMG, sob a chancela do Cf 
docência em cursos de Graduaçã. 
de áreas conexas. 
Vide Portaria n. 1886, de 30/12/94, 
2(00). 
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