
Prezadas(os) Alunas(os) matriculadas(os) na turma "5ºG", para cumprimento de         
TCC no ano de 2020. 
 
Constam em nossos relatórios que alguns alunos atualmente matriculados na série           
especial (5º"G"), para a realização do TCC em 2020, estão registrados sob a             
orientação de docentes afastados ou que não estão mais no quadro docente. 
 
Também constam que alguns poucos alunos não obtiveram designação de          
orientador no ano anterior (2019), pelas mais variadas razões (atrasos,          
descumprimento de prazo, licença de saúde, abandono do curso etc.). 
 
Em todos esses poucos casos, estabelecemos, por essa "Mensagem-Edital"         
eletrônica, que requeiram, até o dia 12 de maio de 2020, no email tcc@direitosbc.br              
(com cópia a coordenador.tcc@direitosbc.br) a designação de um Orientador,         
podendo indicar até três nomes, conforme a relação de docentes e vagas informada             
abaixo. 
 
Além de indicar 3 nomes, o Aluno deverá juntar um pré-projeto ou um relatório              
informando brevemente o seu tema e o estado de sua pesquisa (basta uma página).              
Se ainda não tem pré-projeto, pode seguir o modelo de formulário (ver abaixo) e              
anexar em seu requerimento. 
 
Embora não exista o direito de escolher o Orientador, a Coordenação pretende            
atender ao máximo as indicações feitas pelo Aluno. Caso não seja possível,            
designaremos um orientador "ex officio". 
 
Ao indicar 3 docentes, não é essencial que os docentes tenham sido seu professor              
no curso, nem que o tema do TCC seja vinculado à disciplina do docente. Basta que                
exista alguma familiaridade ou disposição do docente na orientação temática. Se           
tiver dúvidas sobre as áreas de predileção e atuação do docente, consulte os             
"currículos" dos docentes na "Plataforma Lattes", no sítio do CNPQ (           
www.lattes.cnpq.br ). 
 
Importante: 
 
1) O TCC é trabalho de exclusiva responsabilidade do aluno. A finalidade do             
Orientador não deve ser superestimada, nem deve ser decisiva nas escolhas de            
tema e no método de trabalho. Seu papel, secundário em relação ao TCC, é a de                
um leitor crítico, de elevada formação, que recomenda eventuais mudanças          
metodológicas e de pesquisa durante a elaboração do TCC. É de se esperar que              
um Orientador, durante um inteiro ano acadêmico, dedique apenas algumas poucas           
horas à leitura e ao oferecimento de sugestões, durante a orientação. O            
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protagonista é o aluno. O responsável (pelos méritos, mas também por plágios)            
deve ser apenas o Aluno. As orientações dos docentes frequentemente são feitas            
somente após a elaboração de partes escritas submetidas pelo Orientando ao           
Orientador. 
 
2) Durante o período da matrícula, com ou sem Orientador já designado, o Aluno              
permanece com acesso aos repertórios digitais e bancos de dados assinados pela            
Biblioteca da FDSBC, que dispõem de milhares de livros e artigos científicos            
digitalizados e oferecidos na versão integral. Confira na Biblioteca as Plataformas           
assinadas. Ademais, também no período, a Coordenação de TCC mantém-se de           
plantão para sanar dúvidas gerais de Metodologia. 
 
Essa mensagem é postada no Sistema "Classroom". Eventualmente, em razão do           
período de quarentena, seu nome ainda não foi atualizado na Base de Dados e              
você recebeu-a sem necessidade, caso em que solicitamos escusas. 
 
Nuprajur e Coordenação do TCC estão à disposição para quaisquer          
esclarecimentos. 
 
FDSBC, 1º de maio de 2020. 
 
Prof. Hélcio M. França Madeira 
Titular de Direito Romano 
Coordenador de TCC 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
LISTA DE DOCENTES E VAGAS DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS DO 5º"G" 
 
INDICAR ATÉ 3 DOS SEGUINTES DOCENTES EM SEU REQUERIMENTO: 
 
PROFESSOR E VAGAS DE ORIENTAÇÃO: 
 
ALBERTO SOITI YOSHIDA 7 
ALENILTON DA SILVA CARDOSO 3 
ANA CLAUDIA RIBEIRO TAVARES 7 
ANA PAULA DA FONSECA RODRIGUES MARTINS 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
ARTHUR LUIS MENDONÇA ROLLO 6 
CARLOS EDUARDO BATALHA DA SILVA E COSTA 10 
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN 10 
CELIA REGINA NILANDER DE SOUSA 3 
CELSO IWAO YUHACHI MURA SUZUKI 8 



CLARICE ASSALIM 5 
CLILTON GUIMARAES DOS SANTOS 9 
DAVI FURTADO MEIRELLES 1 
DÉBORA VANESSA CAÚS BRANDÃO 1 
DENISE AUAD 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
ELIANA BORGES CARDOSO 7 
ELISABETH VICENTINA DE GENNARI 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
EROTILDE RIBEIRO DOS SANTOS MINHARRO 5 
ESTEVAN LO RÉ POUSADA 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
EZIO CARLOS SILVA BAPTISTA 3 
GILBERTO CARLOS MAISTRO JUNIOR 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
GISELE MASCARELLI SALGADO 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA 8 
HELCIO MACIEL FRANÇA MADEIRA 10 
HELMUT STEINWASCHER NETO 10 
IVANI CONTINI BRAMANTE 8 
IVONE CRISTINA DE SOUZA JOÃO 10 
LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI 8 
MARCELO BENACCHIO 5 
MARCELO JOSÉ LADEIRA MAUAD 5 
MARCELO KOCH VAZ 6 
MARIA ELISA CESAR NOVAIS 9 
MARINO LUIZ POSTIGLIONE 6 
MAXIMO SILVA 10 
NÉLIDA CRISTINA DOS SANTOS 8 
PABLO BIONDI 6 
PATRICIA CALDEIRA ZAMARRENHO 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
PEDRO MARINI NETO 5 
POLIANA MOREIRA DELPUPO 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
PRISCILA CRISTINA SILVA DA SILVEIRA 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
PRISCILIA SPARAPANI 4 
RENATA POSSI MAGANE 10 
ROBERTA DENSA 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
ROBERTO BAHIA 7 
ROBERTO FERREIRA ARCHANJO DA SILVA 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA 10 
RUI DÉCIO MARTINS 3 
RUY COPPOLA JUNIOR 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
SERGIO IGLESIAS NUNES DE SOUZA 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
SERGIO SEIJI ITIKAWA 10 
TAILSON PIRES COSTA 1 
THAIS NOVAES CAVALCANTI 4 



VALÉRIA CRISTINA PEREIRA FURLAN 6 
VLADIMIR BALICO 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
 
4º Ano 
 
EDITAL - PROCESSO ELETRÔNICO DE SELEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE         
ORIENTADORES 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 18/5/2020 a 26/7/2020 
 
LOCAL DAS INSCRIÇÕES: eletronicamente, na "Área do Aluno" (clique em "TCC") 
 
Prezado(a)s Aluno(a)s matriculado(a)s no 4º ANO em 2020, 
 
Ficam todos convocados para, de 18/5/20 a 26/7/20, elaborarem e postarem um            
Pré-Projeto de TCC (de apenas 1 página) e a, facultativamente, indicarem até três             
nomes de docentes para Orientador. 
 
Informações importantes: 
 
1) NÃO PROCURE DOCENTES PARA TRATAR DO ASSUNTO 
 
O TCC é trabalho seu, de sua exclusiva responsabilidade. Assim também a            
indicação de nomes para Orientador. 
Não é adequado conversar previamente com docentes sobre o assunto, para evitar            
o dilema ético de frustrar um processo seletivo, que é feito com base na leitura               
isenta dos pré-projetos elaborados pelos Alunos ou em outros critérios impessoais           
estabelecidos pelos Orientadores (notas, frequência, necessidades, deficiências ou        
virtudes acadêmicas etc.). Não existe reserva de orientação. Conversar com          
docente previamente é prejudicar os colegas que não puderam ter a mesma            
oportunidade. A seleção será feita eletronicamente pelos professores indicados ou,          
em certos casos, pela Coordenação, após a leitura de todas as inscrições e             
pré-projetos. 
 
2) NÃO SUPERESTIME O PAPEL DO ORIENTADOR. NEM É PRECISO          
AGUARDAR ORIENTADOR PARA ELABORAR SEU TCC. 
 
“Art. 10. O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório, desenvolvido           
individualmente” 
(Diretrizes Nacionais dos Cursos de Direito – Res. CNE/CES nº9/2004) 
 



A importância do Professor Orientador é muito relativa. No TCC o protagonista e             
responsável é o Aluno. Idealmente, o Aluno de quarto ano já tem condições de              
elaborar e executar sozinho o projeto científico. Muitos assim o fazem. Alguns            
poucos encontros presenciais ou virtuais ao longo do 5º ano, entre o orientando e o               
orientador, são em geral suficientes na orientação do TCC. 
 
O Orientador pode ser visto, pelo Aluno, como um leitor altamente qualificado dos             
esboços entregues durante a orientação. Do Orientador, pode esperar receber uma           
crítica construtiva ou uma mera confirmação de que o trabalho está cientificamente            
bem direcionado. 
 
Quanto melhor o aluno, menor a necessidade de orientação. 
 
Uma orientação pode até superar esse papel meramente auxiliar, mas não é o             
esperado. Assim, um Orientador, no âmbito da vocação acadêmica e da amicícia            
que nutrem a relação Aluno-Professor, frequentemente também oferecem outros         
subsídios e desafios ao orientando, preparando-o para uma futura pós-graduação          
ou docência. Mas, institucionalmente, o trabalho é de total responsabilidade do           
Aluno. É a única atividade exclusivamente decorrente da busca, discernimento,          
redação e realização pelo próprio aluno. Recorde-se que o aluno pode, inclusive,            
não aceitar as recomendações do Orientador e defender em banca a sua própria             
redação do texto. O diálogo científico o permite. 
 
Não tema: comece a estudar e elaborar o TCC sozinho, independente de            
designação de seu Orientador. Assim será mais fácil a primeira reunião com o futuro              
orientador. 
 
Nunca chegue "de mãos vazias", para pedir orientação. 
 
Ao contrário, nos encontros, demonstre leitura aprofundada já realizada e algo já            
feito, para que a orientação seja mais profícua. 
 
Por essa razão, Alunos e Alunas, nunca esperem pela orientação ou pelo            
Orientador, para fazer o que é seu dever: elaborar, com o máximo de diligência e               
individualidade, o TCC. As orientações gerais podem ser apreendidas nos bons           
manuais de Metodologia. Vejam os já indicados aqui no "Classroom" do TCC, como             
os de Umberto Eco ("Como se faz uma Tese") e de Eduardo C.Silveira Marchi              
("Guia de Metodologia Jurídica"). Além dos manuais, você pode consultar os artigos            
e textos postados no Classroom do TCC, bem como tirar dúvidas gerais de             
Metodologia diretamente aqui. 
 



Desde já, com ou sem Orientador já designado, todos os alunos matriculados tem             
acesso pela internet (com senha) aos repertórios digitais e banco de dados            
assinados pela Biblioteca da FDSBC, que dispõem de milhares de livros e artigos             
científicos digitalizados e oferecidos com texto integral. Confira, na Biblioteca, as           
Plataformas assinadas. Se tiver dúvida de como acessar, consulte o Depto. Técnico            
(TI). 
 
Não se esqueçam também dos grandes repertórios de livros eletrônicos científicos           
de domínio público, como www.archive.org, Biblioteca Digital do Senado         
(http://www2.senado.leg.br/bdsf/discover), Biblioteca Digital do STF     
(http://www.stf.jus.br/portal/biblioteca/pesquisarBibliotecaDigital.asp), Biblioteca  
Nacional (http://bndigital.bn.gov.br/), Biblioteca Jurídica Digital da UNAM       
(https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/), World Digital Library (https://www.wdl.org/),     
Google Books, BNF, etc. 
 
Recomendação: leiam os artigos "Agathe Hodós" 1,2 e 3 (sobre a escolha do tema,              
os princípios gerais e o pré-projeto). 
 
O prazo de inscrição dos Pré-Projetos é longo (18/5 a 26/7/20) e todos podem              
prepará-los sozinhos, com tranquilidade. É o primeiro desafio acadêmico         
personalíssimo do aluno (mesmo nos casos inspirados em grupos ou linhas de            
pesquisa de que já participe institucionalmente na FDSBC, como, por exemplo, nos            
casos de alunos com experiência em iniciação científica). 
 
Saudações Acadêmicas, 
Prof. Hélcio Maciel França Madeira 
Titular de Direito Romano 
Coordenador de TCC 
 
 
Observação: o Edital completo será publicado pelo NUPRAJUR.  
 
5º Ano 
 
EDITAL DE SELEÇÃO DE ORIENTADORES - VAGAS REMANESCENTES -         
FORMANDOS DE 2020 
 
Prezadas(os) Alunas(os) matriculadas(os) nas turmas do "5º ANO", que ainda não           
possuem Professor Orientador. 
 
Constam em nossos relatórios que cerca de 25% dos Alunos do 5º Ano não              
obtiveram designação de orientador no ano anterior (2019), pelas mais variadas           
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razões (atrasos, descumprimento de prazo, licença de saúde, abandono do curso,           
falta de vagas dos docentes indicados etc.). 
 
Em todos esses casos, estabelecemos, por essa "Mensagem-Edital" eletrônica, que          
requeiram, até o dia 15 de maio de 2020, no email tcc@direitosbc.br a designação              
de um Orientador, podendo indicar até três nomes, conforme a relação de docentes             
e vagas informada abaixo. 
 
Além de indicar 3 nomes, o Aluno deverá juntar seu pré-projeto ou um relatório              
informando brevemente o seu tema e o estado de sua pesquisa (basta uma página).              
Sugerimos seguir o modelo de formulário (ver abaixo) e anexar em seu            
requerimento. Se eventualmente já apresentou no passado, pode alterá-lo e enviar           
um novo. 
 
Embora não exista o direito de escolher o Orientador, a Coordenação pretende            
aproximar-se ao máximo das indicações feitas pelo Aluno. Caso não seja possível,            
designaremos um orientador "ex officio". 
 
Ao indicar 3 docentes, não é essencial que os docentes tenham sido seu professor              
no curso, nem que o tema do TCC seja vinculado à disciplina do docente. Basta que                
exista alguma familiaridade ou disposição do docente na orientação temática. Se           
tiver dúvidas sobre as áreas de predileção e atuação do docente, consulte os             
"currículos" dos docentes na "Plataforma Lattes", no sítio do CNPQ (           
www.lattes.cnpq.br ). 
 
Importante: 
 
1) O TCC é trabalho de exclusiva responsabilidade do aluno. A finalidade do             
Orientador não deve ser superestimada, nem deve ser decisiva nas escolhas de            
tema e no método de trabalho. Seu papel, secundário em relação ao TCC, é a de                
um leitor crítico, de elevada formação, que recomenda eventuais mudanças          
metodológicas e de pesquisa durante a elaboração do TCC. É de se esperar que              
um Orientador, durante o ano acadêmico, dedique apenas algumas poucas horas à            
leitura e ao oferecimento de sugestões, durante a orientação. O protagonista é o             
aluno. O responsável (pelos méritos, mas também por plágios) é apenas o Aluno.             
As orientações dos docentes frequentemente são feitas somente após a elaboração           
de partes escritas submetidas pelo Orientando ao Orientador. 
 
2) Durante o período da matrícula, com ou sem Orientador já designado, permanece             
o acesso do aluno matriculado aos repertórios digitais e banco de dados assinados             
pela Biblioteca da FDSBC, que dispõem de milhares de livros e artigos científicos             
digitalizados e oferecidos com texto integral. Confira, na Biblioteca, as Plataformas           
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assinadas. Se tiver dúvida de como acessar, consulte o Depto. Técnico (TI).            
Ademais, também no período, a Coordenação de TCC mantém-se de plantão para            
sanar dúvidas gerais de Metodologia. 
 
3) Importante não procurar o docente previamente, para que o processo seletivo            
seja mais justo e todos os alunos sejam igualmente respeitados. 
Não tema: comece a estudar e elaborar o TCC, independente de designação de             
orientador. Assim será mais fácil a primeira reunião com o futuro orientador. Nunca             
chegue "de mãos vazias", para pedir orientação. Ao contrário, demonstre leitura e            
algo já feito, para que a orientação seja mais profícua. 
 
Essa mensagem é postada no Sistema "Classroom". Se, eventualmente, em razão           
do período de quarentena, seu nome ainda não foi atualizado na Base de Dados e               
você recebeu-a sem necessidade, solicitamos desconsiderar essa mensagem. 
 
Nuprajur e Coordenação do TCC estão à disposição para quaisquer          
esclarecimentos. 
 
FDSBC, 1º de maio de 2020. 
 
Prof. Hélcio M. França Madeira 
Titular de Direito Romano 
Coordenador de TCC 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
LISTA DE DOCENTES E VAGAS DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS DO 5º ANO 
 
INDICAR ATÉ 3 DOS SEGUINTES DOCENTES EM SEU REQUERIMENTO: 
 
(NÃO CONSULTE O DOCENTE PREVIAMENTE, APENAS INDIQUE A SUA         
PREFERÊNCIA) 
 
PROFESSOR E VAGAS DE ORIENTAÇÃO: 
 
ALBERTO SOITI YOSHIDA 7 
ALENILTON DA SILVA CARDOSO 3 
ANA CLAUDIA RIBEIRO TAVARES 7 
ANA PAULA DA FONSECA RODRIGUES MARTINS 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
ARTHUR LUIS MENDONÇA ROLLO 6 
CARLOS EDUARDO BATALHA DA SILVA E COSTA 10 
CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN 10 



CELIA REGINA NILANDER DE SOUSA 3 
CELSO IWAO YUHACHI MURA SUZUKI 8 
CLARICE ASSALIM 5 
CLILTON GUIMARAES DOS SANTOS 9 
DAVI FURTADO MEIRELLES 1 
DÉBORA VANESSA CAÚS BRANDÃO 1 
DENISE AUAD 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
ELIANA BORGES CARDOSO 7 
ELISABETH VICENTINA DE GENNARI 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
EROTILDE RIBEIRO DOS SANTOS MINHARRO 5 
ESTEVAN LO RÉ POUSADA 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
EZIO CARLOS SILVA BAPTISTA 3 
GILBERTO CARLOS MAISTRO JUNIOR 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
GISELE MASCARELLI SALGADO 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA 8 
HELCIO MACIEL FRANÇA MADEIRA 10 
HELMUT STEINWASCHER NETO 10 
IVANI CONTINI BRAMANTE 8 
IVONE CRISTINA DE SOUZA JOÃO 10 
LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI 8 
MARCELO BENACCHIO 5 
MARCELO JOSÉ LADEIRA MAUAD 5 
MARCELO KOCH VAZ 6 
MARIA ELISA CESAR NOVAIS 9 
MARINO LUIZ POSTIGLIONE 6 
MAXIMO SILVA 10 
NÉLIDA CRISTINA DOS SANTOS 8 
PABLO BIONDI 6 
PATRICIA CALDEIRA ZAMARRENHO 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
PEDRO MARINI NETO 5 
POLIANA MOREIRA DELPUPO 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
PRISCILA CRISTINA SILVA DA SILVEIRA 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
PRISCILIA SPARAPANI 4 
RENATA POSSI MAGANE 10 
ROBERTA DENSA 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
ROBERTO BAHIA 7 
ROBERTO FERREIRA ARCHANJO DA SILVA 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA 10 
RUI DÉCIO MARTINS 3 
RUY COPPOLA JUNIOR 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
SERGIO IGLESIAS NUNES DE SOUZA 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
SERGIO SEIJI ITIKAWA 10 



TAILSON PIRES COSTA 1 
THAIS NOVAES CAVALCANTI 4 
VALÉRIA CRISTINA PEREIRA FURLAN 6 
VLADIMIR BALICO 0 (NÃO HÁ VAGAS) 
 
RESUMO: Ao Aluno sem Orientador: requeira no email tcc@direitosbc.br a          
designação de Orientador, indicando 3 nomes da lista (acima referida) e anexando o             
formulário (v.abaixo) com o pré-projeto atualizado. 
As designações serão feitas a partir de 15 de maio, por email expedido pelo              
NUPRAJUR aos próprios requerentes. 
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