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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO / SEMESTRE LETIVO 

DIREITO  

CÓDIGO DISCIPLINA 

DIR258 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

72h 10° 

 

EMENTA 

Atividades práticas relacionadas ao Direito, através do desenvolvimento de um trabalho 

escrito (artigo). Atividades teóricas e científicas através da elaboração do referido trabalho, 

com incentivo ao exercício prático da ética e boa conduta profissional, permitindo a prática 

do desempenho pessoal e crítico, por intermédio da apresentação do Trabalho de 

Conclusão de Curso, bem como de defesa do respectivo resumo expandido. 

 

OBJETIVOS 

Proporcionar a inserção do acadêmico no trabalho científico, possibilitando-lhe a 

compreensão e o significado social da pesquisa como condição, teórico-prática para 

entendimento da realidade e sua transformação. Possibilitar ao discente a defesa do 

trabalho de conclusão de curso. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O perfil do profissional do Direito almejado pela Faculdade Anísio Teixeira é o de um 

Profissional com percepção ampla da realidade jurídico-política e social; partindo, para 

tanto, de elementos epistemológicos fundamentais que permitam uma visão integral do 

homem, da sociedade e do mundo; onde o Direito seja entendido como parte integrante de 

um sistema complexo que constitui o mundo contemporâneo. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – Orientação do Processo de Pesquisa como uma das Ferramentas de Produção do 

Conhecimento: 

1.1.  Pesquisa bibliográfica e documental; 

1.2. Desenvolvimento do Projeto de pesquisa elaborado na disciplina de TCC1. 

 

II - Estrutura e Elaboração do Artigo Científico: 

2.1. Formato acadêmico, conforme as normas ABNT; 

2.2. Orientação do desenvolvimento da estrutura do artigo científico; 

 

III- Orientação à apresentação oral. 

 

IV- Apresentação Oral. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia é um dos aspectos mais importantes do processo ensino-aprendizagem em 

qualquer nível de escolaridade, neste diapasão utilizaremos algumas formas tais como:  

MÉTODO DE ABORDAGEM 

Forma(s) de abordagem teórica da pesquisa.  

Exemplo: método de abordagem dedutiva (do geral para o específico); indutiva (do 

particular para o gera); dialética (contraposição de idéias). 

TÉCNICAS DE PESQUISA 

Técnicas que serão utilizadas para a coleta de dados e para a análise dos mesmos. 

Exemplo: revisão bibliográfica; coleta de jurisprudência; análise de conteúdo de 

argumentos jurisprudenciais. 

 

RECURSOS 

Manual de Trabalhos Acadêmicos. 

Repositórios de Pesquisa on line:  

http://www.abnt.org.br/; http://www.cnpq.br/, http://lattes.cnpq.br/index.htm 

 

AVALIAÇÃO 

As avaliações serão realizadas da seguinte forma: 

AVI- Parcial do Artigo Científico.  

AVIII- Apresentação  final do Artigo Cientifico.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOAVENTURA, Edvaldo. Metodologia da Pesquisa Jurídica: monografia, dissertação, 

tese. São Paulo: Atlas. 

GALUPPO, Marcelo Campos. Da idéia à defesa: monografias e teses jurídicas. Belo 

Horizonte : Mandamento. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo, Atlas. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Claudia Servilha. Manual de metodologia da 

pesquisa no Direito. São Paulo: Saraiva. 

ANDRADE, Maria Margarida. Como preparar trabalhos para curso de pós-graduação.  

São Paulo: Atlas. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 

documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e 

documentação:trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro 

 

COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO 

 


