PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD
Plano de Ensino 2019/2

Atenção! Este Plano de Ensino é um Rascunho. Sua impressão não está
liberada por se tratar de um documento não aprovado pela PUC Goiás.
Disciplina: JUR1051 - TRABALHO DE CURSO I
Turma: B13 Subturma(s): Todas as Subturmas desta Turma
Créditos: 4 Carga Horária: 60 Horas/Aula
Professor: NURIA MICHELINE MENESES CABRAL

1. Ementa
Elaboração do Projeto de Trabalho de Curso: escolha e delimitação do tema, metodologia.
Elaboração de fichamentos, resumos e relatórios. Pesquisa e análise dos dados coletados.
Apresentação do Projeto escrito. Pesquisa e redação do primeiro capítulo da monografia ou da
primeira seção do artigo científico.

2. Objetivos
2.1. Objetivos Gerais
Desenvolver subsídios para o aluno despertar sua aptidão para a pesquisa e aprofundar seus
conhecimentos da metodologia jurídica para a elaboração de projeto do trabalho de curso e iniciar
a redação da monografia jurídica ou do artigo científico.
2.2. Objetivos Específicos
Objetivos Específicos
1. - Articular a pesquisa teórica às atividades e vivências da prática jurídica;
2. - Preparar o aluno para escolher tema/assunto, problematizar, definir e elaborar o Projeto de
Pesquisa de monografia jurídica ou do artigo científico;
3. - Desenvolver no aluno a capacidade do pensamento científico;
4. - Possibilitar o crescimento teórico do aluno em relação às especificidades do projeto do
trabalho de curso;
5. - Preparar o aluno para a coleta, organização e redação das informações para iniciar a
redação da monografia jurídica ou do artigo científico;
6. - Desenvolver a capacidade de elaboração da pesquisa teórica, nas atividades e vivências
da prática jurídica.

OBS: COMPETÊNCIAS E HABILIDADES - EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES
CURRICULARES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO - RESOLUÇÃO CNE/CES N.9,
DE 29/09/2014, ARTIGOS 3º E 4º E COM O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE

GRADUAÇÃO EM DIREITO
1. Leitura, compreensão e elaboração de textos;
2. Interpretação e aplicação do Direito;
3. Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do
Direito;
4. Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito;
5. Utilização do raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;
6. Postura ética, pessoal e profissional, compromissada com valores com valores que
respeitem a pluralidade e dignidade da pessoa humana e os princípios do Estado
Democrático do Direito;
7. Compromisso ético, humanístico e social;
8. Pensamento analítico, abstrato e flexibilidade de raciocínio.

3. Conteúdo Programático
UNIDADE I – Elaboração do Projeto de Pesquisa da Monografia Jurídica ou do Artigo Científico,
com as seguintes orientações:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Leituras para a escolha do título e subtítulo do tema;
Leituras e redação dos problemas a serem pesquisados;
Leituras e redação da justificativa e objetivos;
Leituras e redação das hipóteses e metodologia;
Elaboração do cronograma de atividades
Elaboração da estrutura provável do trabalho
Elaboração do referencial teórico;
Elaboração das referências e da bibliografia a ser utilizada no trabalho
Revisão do Projeto

1.10 Redação final do Projeto , com envio do Trabalho final, gravado em PDF, à Secretaria do
Trabalho de curso do Núcleo de Prática Jurídica, via e mail = secretariatccpucgoias@gmail.com

UNIDADE II – Escolha e redação do tema (elaboração do Título e Subtítulo)
UNIDADE III – Levantamento e revisão da bibliografia do Projeto, para leituras e redação, com
elaboração dos fichamentos e/ou resumos;
UNIDADE IV – Coleta de dados sobre o Projeto (se houver pesquisa de campo)
UNIDADE V – Organização dos apontamentos da bibliografia selecionada.
UNIDADE VI – Início da redação do trabalho, com base na estrutura provável do Projeto.
UNIDADE VII – Redação de partes da Monografia Jurídica (capítulos) ou seções do Artigo
Científico.

4. Metodologia
As aulas deverão ser desenvolvidas em forma de orientação para, inicialmente, elaboração do
Projeto do Trabalho de Curso e, após, a elaboração do Artigo Científico ou Monografia Jurídica. O
aluno deverá ser orientado para conseguir escolher o tema do trabalho com a identificação do
problema a ser pesquisado, seu objeto, abrangência e profundidade, com explicitação dos
aspectos a serem investigados e analisados na pesquisa, bem como a relevância do tema em
termos de contribuição científica e/ou social; as fontes bibliográficas devem permitir o
posicionamento claro do objeto de pesquisa, permitindo a fundamentação teórica.
As orientações deverão ser individuais e/ou em grupo, devendo o professor orientar quanto aos
seguintes aspectos:
Temática, quanto à sua originalidade e atualidade: Unidades 1,2,3,4,5,6 e 7.
Abordagem com domínio do tema e postura crítica: Unidades 1,2,3,4,5,6 e 7.
Apresentação do assunto com clareza, capacidade de organização, coerência de linguagem,
interpretação, sistematização e sequência lógica de conteúdo: Unidades 1,2,3,4,5,6 e 7.
Pertinência do Referencial Teórico: Unidades 1,2,3,4,5,6 e 7.
Qualidade na escrita e no conteúdo do desenvolvimento do trabalho: Unidades 1,2,3,4,5,6 e
7.
Metodologia coerente com a abordagem a ser utilizada, tendo em vista os instrumentos que
possibilitem a realização dos objetivos: Unidades 1,2,3,4,5,6 e 7.

5. Avaliação
Para o Trabalho de Curso I, a avaliação será pautada com base no desenvolvimento do Projeto
(N1) e redação do esboço do Trabalho (parte dos capítulos/seções) do Artigo Científico ou da
Monografia Jurídica(N2).
Considerando que o Trabalho de Curso é realizado em etapas sucessivas e eliminatórias, a
avaliação será feita observando-se os seguintes critérios:
Para N1: verificar se o aluno desenvolveu o Projeto de acordo com as normas previstas; verificar
se o aluno elaborou todas as etapas do Projeto de Pesquisa e efetivou a entrega do mesmo no
prazo convencionado
DATA DE N1: 23/09
Para N2: verificar se o aluno desenvolveu a redação de um esboço do trabalho (capítulos da
Monografia Jurídica ou seções do Artigo Científico com base nas normas previstas, bem como
com redação própria (sem ocorrência de plágio), com coerência na elaboração do texto.
DATA DE N2: 25/11
MÉDIA PARA APROVAÇÃO PUC/GO: 6,0 (seis pontos).
A nota resultante do primeiro conjunto de avaliações, cujo grau máximo é de dez pontos, terá valor
equivalente a 40% (quarenta por cento) para composição da nota final. A nota resultante do
segundo conjunto de avaliações, cujo grau máximo é de dez pontos, tem valor equivalente a 60%

(sessenta por cento) para composição da nota final. Conforme o § 5º do Art. 128, do Regimento
Geral da PUC Goiás (2017), a Nota Final de cada disciplina resulta da média ponderada das duas
notas N1 e N2, conforme a expressão:
NF = N1 X 0,4 + N2 X 0,6
Sendo:
N2 = RN2 + AI; e
RN2 9 e AI 1
Onde:
NF = Nota Final
N1 = Nota resultante do primeiro conjunto de avaliações
N2 = Nota resultante do segundo conjunto de avaliações
RN2 = Nota resultante da N2
AI = Avaliação Interdisciplinar

6. Bibliografia Básica
ECO, Humberto. Como se faz uma tese. 23. ed. Tradução de Gilson Cesar Cardoso de Souza.
São Paulo: Perspectiva, 2010. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade.
Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. LEITE, Eduardo de Oliveira.
A monografia jurídica. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

7. Bibliografia Complementar
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Metodologia da Pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia
para os cursos de direito. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. HENRIQUES, Antônio. Monografia no
curso de direito: como elaborar o trabalho de conclusão de curso. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Claudia Servilha. Manual de metodologia de pesquisa no
direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. NUNES, Antônio Rizzato. Manual da monografia jurídica:
como se faz uma monografia, uma dissertação, uma tese. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
RIBEIRO, Wanderley. A monografia no curso de direito: anotações para a sua produção. 28. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2007.

8. Atividades Externas da Disciplina (AED)
OBJETIVOS DA ATIVIDADE:
Possibilitar uma visão crítica e reflexiva dos alunos sobre o conteúdo da disciplina, em especial, dos
princípios e direitos constitucionais e administrativos e a responsabilidade do Estado, interrelacionando
com o tema geral: FRATERNIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS.
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Palestras da Jornada de Estudos Interdisciplinares.
CRONOGRAMA: 25/11//2019
Será considerada, para o cômputo da carga horária da disciplina, a apresentação de cópia do
Certificado da Jornada de Estudos Interdisciplinares, bastando a participação em um dos eventos, na
data improrrogável de 06/06/2019, todos de uma única vez, com identificação da disciplina e turma.

FORMA DE REGISTRO: Entrega da cópia do certificado, na data prevista no cronograma (2511//2019).
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: A AED não vale nota, apenas as horas cursadas, sendo registradas no
máximo 08 horas.
Bibliografia básica:
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva
Bibliografia complementar: (ARTIGOS DISPONÍVEIS NO SITE DOCENTE PUC GO):
1. FARAH,Marta Ferreira Santos. Análise das Políticas Públicas no Brasil. Rev. Adm. Pública - Rio de
Janeiro. 50(6):959-979 nov/dez 2016.

9. Cronograma
AGOSTO (16 AULAS)
01/08

CALOURADA

05/08

Aula Inaugural: apresentação da disciplina, do plano de ensino, do funcionamento do
semestre.

08/08

Exposição sobre as diretrizes para a leitura e interpretação de textos (técnica para
elaboração de fichamento de
textos).

12/08

Produção de um fichamento de texto: Processo de Leitura Crítica da Palavra Escrita
(Avaliação Formativa).

15/08

Correção dos fichamentos

19/08

Devolução dos fichamentos e comentários sobre as observações efetuadas. Discussão
a respeito do conteúdo do texto: Diretrizes para a leitura, análise e interpretação de
textos.

22/08

Exposição inicial sobre a técnica para produção de referências. Elaboração de alguns
exercícios.

26/08

Exposição sobre as etapas de construção do Projeto de Pesquisa do TCC.

29/08

Exposição sobre as etapas de construção do Projeto de Pesquisa do TCC.

SETEMBRO (18 AULAS)
02/09

Orientações ao Projeto.

05/09

Orientações ao Projeto.

09/09

Orientações ao Projeto.

12/09

Orientações ao Projeto.

16/09

Orientações ao Projeto.

19/09

Orientações ao Projeto.

23/09

N1: ENTREGA DOS PROJETOS DE PESQUISA

26/09

Correção dos Projetos.

30/09

Correção dos Projetos.

OUTUBRO (14 AULAS)

03/10

Correção dos Projetos.

07/10

Devolução dos Projetos corrigidos. Divisão da turma em três (03) grupos para orientações
da
escrita de Capítulo/Seção.

10/10

REGISTRO DE N1 NO SOL.
ENVIO NO EMAIL DA PROFESSORA (nuriacabral.tc.puc@gmail.com) DOS PROJETOS
EM PDF.

14/10

RECESSO

17/10

Orientação da Escrita. G1

21/10

Orientação da Escrita. G2

24/10

FERIADO

28/10

Orientação da Escrita. G3

31/10

Orientação da Escrita. G1

NOVEMBRO (16 AULAS)
04/11

Orientação da Escrita. G2

07/11

AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR - AI

11/11

Orientação da Escrita. G3

14/11

Orientação da Escrita. G1 (Congresso de Ciência e Tecnologia)

18/11

Orientação da Escrita. G2 (Congresso de Ciência e Tecnologia)

21/11

Orientação da Escrita. G3

25/11

N2: ENTREGA DA ESCRITA - CAPÍTULO OU SEÇÃO
ENTREGA DA AED

28/11

CORREÇÃO DE N2

DEZEMBRO (12 AULAS)
02/12

CORREÇÃO DE N2

05/12

CORREÇÃO DE N2

09/12

DEVOLUÇÃO DE N2
Registro das AED no SOL.
Registro da N2 no SOL.

12/12

Ajustes dos registros acadêmicos.

16/12

Ajustes dos registros acadêmicos.
CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS NO SOL.

19/12

TÉRMINO DO SEMESTRE LETIVO.

10. Material de Apoio
ARTIGOS DISPONÍVEIS NO SITE DOCENTE PUC GO
EBOOK SOBRE PLÁGIO DISPONÍVEL NO SITE DOCENTE PUC GO.
MANUAL TC I E II DISPONÍVEL NO SITE DOCENTE PUC GO.
REGULAMENTO DOS TC EM DIREITO NA PUC GO DISPONÍVEL NO SITE DOCENTE
Atenção! Este Plano de Ensino é um Rascunho. Sua impressão não está liberada por se tratar de um documento não aprovado

pela PUC Goiás.
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