
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II           Código da Disciplina: JUR 284 

Curso:   DIREITO                                                                       Semestre de oferta da disciplina: 9º 

Faculdade responsável: DIREITO 

Programa em vigência a partir de: 2015 

Número de créditos: 04                   Carga Horária total: 60                     Horas aula: 72 

 

EMENTA: 

Elaborar a redação final do Trabalho de Conclusão de Curso fundamentado no projeto de pesquisa 

para monografia ou artigo científico; realizar exame de qualificação e fazer as correções finais do 

TCC, com a devida preparação do orientando para defesa pública perante banca examinadora, com 

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

mesmo período da matriz curricular. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Desenvolver a redação do TCC, através dos dados coletados na pesquisa bibliográfica, outras 

fontes, e/ou pesquisa de campo, de acordo com seu projeto. Possibilitar que o orientando elabore a 

versão final do Trabalho de Curso, para defesa pública, perante a banca examinadora.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Coletar os dados da pesquisa para elaboração da redação do TCC II; 

Identificar se o desenvolvimento do TCC II está condizente com o problema de pesquisa;  

Corrigir o TCC II;  

Preparar o aluno para a defesa do TCC II. 

 

CONTEÚDO: 

1- Complementação de leituras, coleta e análise de dados para redação final da monografia ou 

artigo científico sob a ótica jurídica, formal e gramatical;  

2- Entrega da primeira versão final do TCC II para o professor-orientador. 

3- Apresentação do TCC II perante a banca examinadora. 

 



 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- levantamento do conhecimento prévio dos estudantes 

- motivação com leituras 

- Discussões, debates e questionamentos 

 

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  

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. Trad. de Gilson Cesar Cardoso de Souza. São Paulo: 

Perspectiva, 2005.  

RIBEIRO, Wanderley. A Monografia no Curso de Direito - Anotações para a Sua Produção - 

2ª Edição. São Paulo: Forense, 2007. 

LEITE, Eduardo de Oliveira. A monografia jurídica. São Paulo: RT, 2008. 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 

MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica para o curso de Direito. São Paulo: 

Atlas, 2006.  

MEDEIROS, João Bosco e HENRIQUES, Antônio. Monografia no curso de Direito. São Paulo: 

Atlas, 2006.  

NUNES, Luís Antônio Rizzato. Manual da Monografia Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2009.  

 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=1567020&ID=C91958307D9040E0D2A151128
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=1567020&ID=C91958307D9040E0D2A151128


 

 

  

Aprovado pelo Conselho da Faculdade em: _______/_______/_______ . 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo da Direção da Faculdade 

 


