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PLANO DE CURSO 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Bacharelado em Direito 

Disciplina: Trabalho de Graduação I 

Professor: Eloy Lago Nascimento e-mail: prof.eloy.fasete@gmail.com 

Código: DIR51 Carga Horária: 40 Créditos: 02 

Pré-requisito(s):  - 

Período:  IX Ano: 2018.1 

  

2. EMENTA: 

 

Elaboração, desenvolvimento e apresentação, orientados, de um projeto de monografia em 

uma das áreas jurídicas. Orientações para o Trabalho Monográfico. 

  

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

 

 Proporcionar ao estudante a sua iniciação nos procedimentos do trabalho científico. 

 Capacitar o aluno para a construção de pesquisas qualitativas e quantitativas. 

 Orientar o aluno nos procedimentos básicos para o planejamento e execução de pesquisas,  

interpretação dos dados, elaboração e apresentação dos resultados finais.   

  

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 

 

 Mostrar a importância da ciência e da pesquisa científica para o entendimento da 

realidade. 

 Mostrar a importância da pesquisa para a compreensão das organizações jurídicas e da 

sociedade. 

 Mostrar a importância da ciência, através da pesquisa aplicada, para o processo de 

construção de conhecimentos na área do direito. 

 Orientar a construção de projetos de pesquisa científica na área de direito. 

 Discutir os métodos e técnicas para coleta, análise e interpretação dos dados. 

 Discutir os procedimentos para a elaboração de relatórios científicos e a construção da 

monografia de final de curso. 

  

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

Primeira Etapa: 

 

1 A pesquisa como forma de construção do conhecimento científico. 

2 O projeto de pesquisa como forma de estrutura técnica de planejamento para a 

previsão de erros e organização da pesquisa científica. 

 

Segunda Etapa: 

1 A pesquisa qualitativa, quantitativa e os modelos quali-quantitativos. 

2 A pesquisa e o avanço do conhecimento na área do direito. 
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3 A estrutura do projeto de pesquisa 

4 Os procedimentos para coleta, análise e interpretação dos dados 

5 Os diferentes tipos de relatório de pesquisa (Artigo, Relatório Técnico-científico e 

monografia)  

 

6. METODOLOGIA DO TRABALHO: 

A disciplina será trabalhada tendo os seguintes meios: 

 Aulas expositivas e debates em sala. 

 Estudo de textos científicos sobre pesquisa. 

 Elaboração de fichamentos. 

 Leituras individuais e em grupo. 

 Elaboração do projeto de pesquisa para a monografia. 

 Elaboração da fundamentação teórica da monografia. 

 Coleta de dados. 

  

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

1ª ETAPA: 

 Será avaliada mediante entrega do Projeto de Pesquisa para a monografia. Não 

haverá nota, mas o discente que não cumprir prazos e não entregar o projeto, ficará 

impossibilitado de seguir para a 2ª Etapa. 

 

2ª ETAPA: 

 A disciplina será avaliada ao final do semestre, mediante entrega de, no mínimo, o 

primeiro capítulo teórico da monografia. (Valor 10,0 pontos) 

OBSERVAÇÃO: Todos os procedimentos para elaboração dos trabalhos, o 

cronograma de entrega e os critérios de avaliação estão normatizados por 

edital específico. 

 

  

8. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE: 

 Através do e-mail prof.eloy.fasete@gmail.com 

 Atendimento presencial, individual ou grupo, na biblioteca ou na sala de orientação, 

mediante prévia solicitação e de acordo com o tempo disponível. 

  

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

BÁSICA  

 
BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da Pesquisa Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 
MARTINS, Gilberto de Andrade. Guia para elaboração de monografia e trabalhos de 

conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 2000. 
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MEDEIROS, João Bosco; HENRIQUES, Antonio. Monografia no Curso de Direito: como 

elaborar o trabalho de conclusão de curso (TCC). São Paulo: Atlas, 2010. 

 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
  
COMPLEMENTAR  

 
CARNELUTTI, Francesco e PASCHOAL, Frederico A. Metodologia do Direito. Campinas-

SP: Bookseller, 2002. 

 
COSTA, Nelson Nery. Monografia jurídica Brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

 
GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de monografia, dissertação e tese. São Paulo: 

Avercamp, 2008. 

 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 

científica. São Paulo: Atlas, 2001. 

 
MEZZAROBA, Orites. MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de Metodologia da 

Pesquisa no Direito. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo; CERQUEIRA, Nelson. Metodologia da pesquisa em direito 

e a filosofia. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

10. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (*) 

 

O cronograma de execução da disciplina está publicado em Edital Próprio, contendo todos 

os procedimentos e o calendário determinado pela coordenação do curso de direito e pelo 

professor da disciplina. 

 

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (*) 

 

 

(*)=Assuntos trabalhados no PIT. 

 

 

 


