
Curso de Introdução à Metodologia da Pesquisa em Ciência 

Criminais – Modulo I 

 

 

Realização: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM 

 

1. MODALIDADES 

 

i. O curso será apresentado nas modalidades presencial e à 

distância 

ii. Ambas as modalidades serão organizadas pelo IBCCRIM 

 

 

2. DA REALIZAÇÃO DO CURSO 

 

O curso será organizado inicialmente em dois módulos, um de discussão 

epistemológica e outro de apresentação das técnicas. 

Todas as aulas são pensadas para se relacionar diretamente a pesquisas 

concretamente realizadas e/ou conhecidas pelxs docentes. No fim do curso 

haverá, inclusive, aulas destinadas a formulação de projetos de pesquisa. 

Notadamente, serão abordadas pesquisas diferenciadas no âmbito criminal, 

incluindo perspectivas de raça, gênero e classe. 

 

3. OBJETIVO DO CURSO 

 

O curso se destina a capacitar, em nível introdutório, estudantes ou 

profissionais que pretendem realizar pesquisas em ciências criminais, a 

exemplo de Trabalhos de Conclusão de Curso (Monografias, 

Dissertações Teses) ou outras pesquisas ou, ainda, lidar com pesquisas 

existentes no âmbito de sua atividade profissional. 

 

4. INÍCIO E TÉRMINO DO CURSO PRESENCIAL  

 

As aulas serão ministradas às segundas e às quartas das 19h às 22h, a partir 

de 24 de junho, em encontros de 3 horas, presenciais (IBCCRIM- limitado a 

30 vagas) e a distância. Ocorrendo duas vezes por semana, no Auditório do 

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM, localizado na Rua 



Onze de Agosto, nº 52 – 2º andar, Centro – São Paulo, conforme 

disponibilizado na seção de cursos do Portal do Instituto Brasileiro de 

Ciências Criminais – IBCCRIM (www.ibccrim.org.br).  

 

 

5. INSTRUÇÕES REFERENTES AO CURSO A DISTÂNCIA:  

Características do computador receptor 

Para o perfeito funcionamento e transmissão dos eventos via internet, o 

computador do interessado deverá possuir as seguintes características: 

a) Sistema operacional Windows XP, Apple, Microsoft, Android e 

Black Berry. 

b) Windows Media Player versão 9 ou superior. 

c) Browser Internet Explorer versão 7 (ou superior). 

d) Resolução mínima do monitor 800x600. 

e) Kit multimídia (placa de som e caixas acústicas). 

f) Antipop-up desabilitado. 

g) Conexão de banda larga. 

* Não garantimos o bom funcionamento da transmissão com a utilização de 

Internet tecnologia 3G, via rádio, conexão discada ou Wi-Fi. 

Caso as características acima não estejam disponíveis no equipamento do 

interessado, haverá a possibilidade de assistir aos eventos, porém a qualidade 

e a continuidade da transmissão poderão ser prejudicadas. 

Após efetivar o login de acesso, o sistema realizará uma verificação do 

computador receptor, informando as condições mínimas para a recepção da 

transmissão. 

Importante:  

http://www.ibccrim.org.br/


a. Durante a transmissão do evento (em tempo real ou Videoteca Virtual), 

recomenda-se a não realização de operações de grande consumo da banda 

larga, como downloads de arquivos, e-mails, messengers, chats, etc., que 

poderão comprometer a recepção. 

b. O sistema de transmissão de cursos via internet é monitorado em tempo 

real. Caso haja problemas de responsabilidade do IBCCRIM na 

transmissão dos eventos, serão tomadas medidas para que os participantes 

não sejam prejudicados.  

c. É imprescindível que a conexão e o equipamento receptor do curso via 

internet atendam todas as recomendações mínimas mencionadas no item 

4.1. A ausência de uma dessas recomendações poderá implicar a 

impossibilidade de acesso às aulas. 

d. O monitoramento do sistema registra todos os problemas da transmissão 

gerada pelo IBCCRIM, abrindo-se a opção de remessa de links da aula 

gravada. Na ausência desse registro, não será possível a remessa de links 

dos cursos transmitidos. 

e.  Recomendamos que o evento seja acessado 40 minutos antes de seu 

início para verificação de som e imagem, havendo, dessa forma, tempo 

hábil para eventuais ajustes. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES E PAGAMENTO 

 

As inscrições estarão abertas a partir do dia 03 de maio até o dia 28 de junho 

de 2019, até às 0h, e deverão ser feitas pelo Portal IBCCRIM 

(www.ibccrim.org.br). É permitida a inscrição em data posterior ao início do 

curso. No entanto, não haverá abono de falta da aula anterior à data da 

inscrição.  

- O valor da inscrição poderá ser parcelado em até 3 (três) vezes, no cartão 

de crédito (Visa e Mastercard), ou pago à vista por meio de boleto bancário 

ou cartão de crédito. 

- Para aqueles interessados em efetuar o pagamento através de boleto 

bancário, o limite é até o dia 24 de junho de 2019. No entanto, para aqueles 

que efetuarem o pagamento à vista até o dia 19 de abril de 2019, será 

oferecido um desconto de 10% no valor total da inscrição. Para a opção de 

parcelamento, dentro do mesmo período, o desconto de 10% se dará em cima 

do valor da modalidade a prazo. 
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- Não é permitida a reserva de vagas. 

- O mero preenchimento do formulário de inscrição não garante vaga ao 

interessado. Desse modo, considerar-se-á efetivada a inscrição, 

cumulativamente: 

a) após a identificação, pelo IBCCRIM, de seu pagamento; 

b) após o recebimento, pelo IBCCRIM, de cópia da Declaração de estudante, 

ou Atestado de matrícula, ou carteirinha da faculdade. Referida entrega 

deverá ser feita no ato do preenchimento da inscrição no site: 

(www.ibccrim.org.br). 

 

VALORES DO CURSO PARA AMBAS AS MODALIDADES  

 

 
Para usufruir do valor de inscrição da categoria “Associado” é necessário 

que o participante seja sócio do IBCCRIM, ou se associe na modalidade 

semestral ou anual através do link www.ibccrim.org.br. Confira os valores e 

aproveite a oportunidade! 

 

7. DIREITO DE ARREPENDIMENTO 
 

Para as inscrições realizadas diretamente pelo site, o(a) aluno(a) poderá 

exercer direito de arrependimento pelo prazo de 7 (sete) a contar da 

efetivação da inscrição, desde que não tenha assistido mais de 25% do 

conteúdo disponível das aulas. 

 

http://www.ibccrim.org.br/
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O requerimento poderá ser feito por escrito, por meio do e-mail 

hegle@ibccrim.org.br. O prazo de resposta será de até 3 (três) dias. 
 

 

8. CANCELAMENTO DO CURSO 

 

Em caso de desistência, por qualquer motivo, ao(à) aluno(a) é garantido o 

direito à devolução dos valores pagos, devendo a solicitação ser feita por 

escrito, por intermédio do e-mail hegle@ibccrim.org.br , obedecidos os 

seguintes critérios:  

 

a) Devolução de 90% (noventa) sobre o valor pago, caso a desistência ocorra 1 

dia após o início do curso. 
 

b) Não haverá devolução do valor pago, caso a desistência seja comunicada o 

2° (segundo) dia após o início do curso. 

 

9. DA FREQUÊNCIA E CERTIFICADO ON-LINE 

 

O curso terá a carga horária total de 18h. Para a obtenção do certificado, cada 

participante deverá contar com a frequência mínima em 75% (setenta e cinco 

por cento) das palestras.  

O certificado será encaminhado a cada participante, por e-mail, em até 15 

dias úteis após o término do evento.  

Dúvidas: IBCCRIM hegle@ibccrim.org.br ou (11) 3111-1040, ramal 156 – 

Hegle Borges 

  

 

10. COORDENAÇÃO DO CURSO  

Riccardo Cappi 
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11.  REALIZAÇÃO 

Núcleo de Pesquisas 

 

12. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Metodologia de Pesquisa - Módulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

Data  
Dia da 

semana Tema Professor/a 

24/jun 
Segunda-

feira 
Introdução à pesquisa: o que 
significa pesquisar?  Riccardo Cappi 

26/jun 
Quarta-

feira 

A construção do projeto de 
pesquisa: principais elementos e 
desafios  Jacqueline Sinhoretto 

01/jul 
Segunda-

feira 

Modelos de pesquisa em ciências 
criminais e principais referenciais 
teóricos  Maíra Machado 

03/jul 
Quarta-

feira 

Epistemologia da pesquisa em 
ciências criminais: quem observa o 
que, e como?  Camila Prando 

10/jul 
Quarta-

feira 
Introdução aos métodos 
qualitativos de pesquisa  Marcia Lima 

15/jul 
Segunda-

feira 
Introdução aos métodos 
quantitativos de pesquisa  Luciana Gross 


