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EMENTA 

A pesquisa: planejamento e execução.  O projeto de pesquisa e o trabalho de apresentação.  
Tema, problema, hipótese de trabalho. Objetivo geral e objetivos específicos da pesquisa.  
Monografia, Dissertação e Tese. Projeto de trabalho monográfico como trabalho final de curso 
jurídico. Normas da ABNT para a editoração de trabalhos acadêmicos. 

 
OBJETIVOS 

 Conhecer métodos e técnicas de pesquisa para o desenvolvimento de trabalhos 
acadêmicos e científicos. 

 Aplicar com precisão as normas técnicas para elaboração de trabalhos científicos. 

 Formular o planejamento de seu trabalho monográfico de conclusão de curso e redigir o 
respectivo projeto. 

 
 
 

METODOLOGIA 

 Aula expositiva. Trabalhos elaborados com técnicas ensinadas em sala de aula. Aprese.  

 Orientação personalizada na elaboração dos projetos de trabalho de conclusão de curso. 
. 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

 
1. A pesquisa: atividades e documentos associados 
2. Planejamento e plano de pesquisa.  Escolha do tema e do problema.  
3. Trabalhos monográficos e trabalhos panorâmicos. 
4. O foco do trabalho: hipótese de trabalho e objetivo geral. 
5. Objetivos específicos. 
6. A justificativa do projeto e seu referencial teórico 
7. A estrutura geral do projeto 
8. Regras da ABNT acerca da editoração de trabalhos acadêmicos: citações e formatação 

do texto. 
9. A elaboração da mnografia. 

 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

 
Material em datashow ou transparências. Apostilas com tópicos a serem desenvolvidos 
ministrados em sala de aula. Textos. Normas da ABNT. 
 

 
 
 
 



 

 
 

AVALIAÇÕES 

 
A avaliação será realizada com base na elaboração do projeto de pesquisa. Trata-se de um 
trabalho processual construído, passo a passo, com a máxima interação da participação em 
sala de aula e a respectivas entrega dos exercícios semanais, de modo que a assiduidade e 
participação em sala serão fundamentais para a avaliação do aluno. Os respectivos trabalhos 
também serão avaliados oralmente, sob a forma de apresentação dos projetos. 
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