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I. Conteúdo programático/aulas previstas 

 

 sábados 
 

Data Encontro Professora Tema da aula 

09/05/20202 1º Gisele Salgado 

Como fazer um TCC. Etapas de um TCC. Montagem 
de um Projeto de pesquisa.  
Pergunta de pesquisa. Como formular? Diferença de 
pesquisa e estudo bibliográfico. Etapas da pesquisa. 
Como achar seu tema de TCC. 

16/05/2020 2º Gisele Salgado 

Como escrever o Resumo e Introdução. Escrever 
objetivos (principal e secundários) do TCC. 
Construção de um sumário. Metodologia(s) na área do 
Direito. Metodologias diferentes para história do 
Direito, filosofia do Direito, sociologia do Direito. Como 
usar estudo de caso. Como usar jurisprudência no 
TCC. Preciso de parte histórica sobre o tema no TCC? 
Estudo de Dogmática jurídica. Estudos de Pesquisa 
Bibliográfica. 

23/052020 3º Gisele Salgado 

Normas da ABNT. Citações (direta e indireta) e 
Bibliografia. Onde achar a bibliografia? Usar manuais 
ou artigos científicos? Escrita acadêmica. Uso do 
verbo no infinitivo.Não adjetivação. Revisão: como 
fazer? 

30/05/2020 4º Gisele Salgado 

Cronograma da pesquisa. Orientação. Encontros e 
relatórios. Como prevenir plágio, mesmo o 
indireto. Finalização da escrita. Normas de entrega. 
Apresentação do TCC. Treino para o TCC. 

 

 
I. Metodologia 

As aulas serão principalmente práticas, com desenvolvimento de exercícios com os 

alunos. Para isso é importante que o aluno ao longo das aulas possa pensar realmente 

como será seu TCC e manter contato com seu orientador para tratar de bibliografia 

específica, desenvolvimento do trabalho, etc. O aluno entrará em contato com 

exemplos práticos de TCC já feitos e irá elaborar partes do seu. 

 

IV. Bibliografia básica e outras referências 
 
 

Normas da ABNT 
 

ADEODATO, João Maurício. Bases para uma metodologia da Pesquisa em Direito. 

Disponível em: 



2  

http://www.planejamentotributario.ufc.br/artigo_Bases_Metodologia_Pesquisa_em_dire 

ito.pdf 

 

GALUPPO, Marcelo. Da ideia à defesa: monografias e teses jurídicas. Belo Horizonte: 

Mandamentos, 2003 

 

GUSTIN, Miracy; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a pesquisa jurídica: 

teoria e prática. Belo Horizonte: Del Rey, 2013. 

 

OLIVEIRA, Luciano. Não fale do código de Hamurábi! A pesquisa sociojurídica na 

pós-graduação em Direito. In: OLIVEIRA, Luciano. Sua Excelência o Comissário e 

outros ensaios de Sociologia jurídica. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004, pp. 137-167. 

 
QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo e FERFERBAUM, Marina (org.) Metodologia 

jurídica: um roteiro prático para trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Saraiva, 

2012. 

 

X. Recursos e equipamentos necessários 

Utilização de microfone, lousa, computador com internet. 

 

 
São Bernardo do Campo, 09/03/2020. 

 
 

Profª Gisele Salgado 
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