
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I             Código da Disciplina: JUR 283 

Curso:   DIREITO                                                                       Semestre de oferta da disciplina: 8º 

Faculdade responsável: DIREITO 

Programa em vigência a partir de: 2015 

Número de créditos: 02                   Carga Horária total: 30                     Horas aula: 36 

 

EMENTA: 

Escolha e delimitação do tema para elaboração do projeto do trabalho de curso, devendo o aluno 

optar entre monografia jurídica ou artigo científico; desenvolver estudos para realização da 

pesquisa bibliográfica e/ou de campo, sobre o tema do projeto escolhido; organização de 

fichamentos/resumos/relatórios e análise dos dados coletados para elaboração da monografia 

jurídica ou artigo científico; iniciar a redação da monografia jurídica ou do artigo científico, com 

enfoque prático; e ainda, com estudo de caso de forma interdisciplinar com as disciplinas do 

mesmo período da matriz curricular. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

Desenvolver subsídios para o aluno despertar sua aptidão para a pesquisa, e aprofundar seus 

conhecimentos da metodologia jurídica para elaboração de projeto do trabalho de curso e iniciar a 

redação da monografia jurídica ou do artigo científico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconhecer a importância do estudo da metodologia científica para o desenvolvimento e 

apresentação do TCC. 

 Identificar os tipos de trabalhos científicos a fim de possibilitar a produção dos mesmos na 

academia. 

 Conceituar pesquisa científica segundo cada matriz conceitual de modo a instrumentalizar 

o método a ser utilizado para a mesma. 

 Identificar as partes do projeto pesquisa bem como adquirir competências para sua 

elaboração e apresentação gráfica na divulgação dos trabalhos realizados. 

 

 



 

 

CONTEÚDO 

1. Elaboração do pre-projeto de pesquisa do artigo científico ou da monografia jurídica, com as 

seguintes orientações;  

1.1- Leituras e redação para escolha do título e a delimitação do tema da monografia 

jurídica ou do artigo científico.  

1.2- Leituras e redação dos problemas a serem pesquisados para a elaboração do  

 trabalho de curso escolhido.  '  

1.3- Leituras para redação da justificativa e objetivos do trabalho de curso.  

1.4- Leituras para redação das hipóteses e da metodologia da pesquisa do trabalho de curso.  

1.5- Elaboração do cronograma de atividades para pesquisas dô trabalho de curso I e lI.  

1.6- Elaboração da provável estrutura (sumário) da monografia jurídica ou do artigo 

científico.  

1.7 - Bibliografia básica a ser utilizada para a pesquisa mono gráfica ou do artigo 

científico para redação do projeto do trabalho de curso.  

1.8- Revisão do anteprojeto do trabalho de curso (com possível mudança de tema) .  

 

2- Escolha e redação do tema definitivo do projeto do trabalho de curso.  

 

3- Levantamento e revisão da bibliografia, do projeto de trabalho de curso, para leituras e 

elaboração dos fichamentos e resumos da pesquisa monográfica; 

 

4- Coleta de dados sobre o projeto, se houver pesquisa de campo;  

 

5- Elaboração e organização dos fichamentos, resumos e relatórios da bibliografia selecionada; 

6- Iniciar a redação do trabalho de curso, com base na estrutura provável (sumário) do projeto 

do trabalho de curso.  

 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- levantamento do conhecimento prévio dos estudantes 



- motivação com leituras, situações problemas  

- Discussões, debates e questionamentos 

- Leituras  

- Atividades escritas individuais  

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

 

O processo de avaliação da construção de conhecimentos a partir da observação e análise de:  

- frequência e pontualidade por parte do aluno 

- participação construtiva e compromisso com a dinâmica e o processo educativo proposto pela 

disciplina 

- discussão fundamentada individual e em equipe 

- trabalhos sistematizados – produções individuais, coletivas e apresentações em sala de aula: 

fichamentos, resenhas e painéis sobre leituras complementares realizadas. 
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REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 
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Aprovado pelo Conselho da Faculdade em: _______/_______/_______ . 
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