
 

 

 

PLANO DE ENSINO – 1º SEMESTRE/2015 

 

CURSO: DIREITO                 

TURMA: 9º SEMESTRE        

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I                   

PROFESSOR: ROGERIO RODRIGUES DA SILVA   

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS                                             

 

 EMENTA 

Introdução ao projeto de pesquisa, trabalhos técnico-científicos acadêmicos, monografia. 

Orientação e acompanhamento na formulação do projeto de pesquisa para o TCC, 

elaborado com base nas áreas definidas pela Faculdade. 

 

 OBJETIVOS GERAIS 

Conscientizar os alunos sobre a importância e o caráter técnico do Trabalho de Conclusão 

de Curso. 

Oferecer orientações para o direcionamento de seus temas. 

Oferecer subsídios para a elaboração do Projeto de Pesquisa. 

Orientar os alunos na elaboração do Projeto de Pesquisa. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A disciplina Monografia Jurídica I – TCC abrangerá conteúdos e atividades que subsidiem 

a formação do bacharel em direito, desenvolvendo as seguintes competências e 

habilidades: 

 - Interpretação e aplicação dos diversos ramos do Direito; 

 - Leitura, compreensão e elaboração de textos e documentos técnico-jurídicos; 

- Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do 

Direito; 

- Domínio de conhecimentos teóricos e métodos para permanente compreensão e aplicação 

no campo do Direito. 

 

 



 

 

 CONTEÚDO 

 

Unidade I: Tema 

1.1. As 6 regras para apresentação do tema 

1.2. Delimitação do tema 

1.3. Posicionamento filosófico 

Unidade II: Justificativa 

2.1. O que é uma justificativa 

2.2. Para que serve? 

2.3. Porque fazer? 

Unidade III: Problema 

3.1. Característica do problema 

3.2. Objetivo do problema = o que fazer??? 

Unidade IV: Hipótese 

4.1. Como construir uma hipótese 

4.2. Sugestão de uma hipótese 

4.3. Aplicação 

Unidade V: Objetivo 

5.1. Quais são os objetivos de um TCC? 

5.2. Situar os objetivos 

5.3. Função dos objetivos 

Unidade VI: Metodologia 

6.1. Revisão de metodologia cientifica 

6.2. Como fazer? 

6.3. Adequação das Técnicas empregadas 

6.4. Monografia jurídica 

Unidade VII: Cronograma de atividades 

7.1. Organização e controle 

7.2. Instrumento: cronograma 

7.3. Visualização 

7.4. Sumário Preliminar 

Unidade VIII: Bibliografia 

8.1. Rol das bibliografias principais e secundárias 

8.2. Pertinência entre a bibliografia e a Monografia Jurídica 

            8.3. Ordem de leitura 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

cientifico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, 

publicações e trabalhos científicos. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2001. 



 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. revista e 

ampliada. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROS, Aidil de Jesus Paes de.  Projeto de pesquisa: propostas metodológicas.  

Petrópolis:Vozes, 1997. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2002. 

MARCONI,Marina de Andrade, LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia 

Cientifica. 6.ed.. São Paulo: ATLAS, 2005. 

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Manual da monografia jurídica, 5ª ed. revista e 
ampliada. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

 

 ESTRATÉGIAS 

Aulas expositivas, leituras individuais e em grupo. Pesquisa em livros, periódicos e 

internet. Apresentações orais. Orientação individual e coletiva. 

 AVALIAÇÃO 

 

A avaliação se dará por meio da observação do processo de elaboração do Projeto 

de Pesquisa, de forma continua e individual, controlada pelo Professor de TCC e 

pelo Professor Orientador, através de no mínimo 5 (cinco) encontros registrados e 

assinados na sua respectiva ficha de controle. 

Será reprovado automaticamente o aluno que não comparecer a 75% das aulas no 

semestre. 

O aluno só poderá ir para a Banca Examinadora com a autorização do seu 

orientador, expressamente prevista na assinatura da Ficha de Autorização. 

A avaliação do Projeto de Pesquisa será feita da seguinte forma: 

Valores: 1ª NOTA: Processo de elaboração do Projeto - valor 1,0 (hum) 

                                Pontualidade e Cumprimento de todas as atividades exigidas 

              2ª NOTA: Apresentação do Projeto de Pesquisa - valor 9,0 (nove), sendo: 

Trabalho escrito - 6,0 (seis) 

    a) Normas técnicas da ABNT (0,0 à 1,0) 

    b) Língua Portuguesa (0,0 à 1,0) 

    c) Conceitos e procedimentos (0,0 à 1,0) 

    d) Relevância da pesquisa e justificativa (0,0 à 1,0) 

    e) Adequação às atividades propostas (0,0 à 1,0) 

    f) Metodologia ao conteúdo (0,0 à 1,0) 

Apresentação Oral - 3,0 (três) 

    g) Clareza nas explicações (0,0 à 1,0) 

    h) Domínio dos conceitos (0,0 à 1,0) 

    i) Distribuição do tempo (0,0 à 1,0) 



 

 

 

A média final será calculada com a soma das notas = NOTA 1 + NOTA 2 = 

MÉDIA FINAL. 

 

Serão automaticamente reprovados os alunos que apresentarem trabalhos com 

plágio, ou seja, sem a devida identificação do autor. Também serão reprovados os 

alunos que não cumprirem com a entrega das atividades, em decorrência da 

relevância para elaboração do projeto de pesquisa. 

 

A identificação do tema para realização do projeto é de inteira responsabilidade do aluno, 

logo, a inobservância de orientação para adequação de delimitação ou qualquer observação 

de conteúdo material acarretará a reprovação. 


