Faculdade de Direito de São
Bernardo do Campo

PRÉ-PROJETO DO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO

O Pré-Projeto não obedece à regra metodológica específica, podendo o aluno elaborá-lo com
autonomia e criatividade científica. Ver “Conselhos Práticos de Metodologia – Agathé Hodós” nº 2
e nº 3 , disponíveis na área do TCC (“classroom”). Um futuro projeto será elaborado com o auxílio
do Orientador.

Tema do pré-projeto1 (até 100 caracteres)

Enuncie o assunto jurídico mais específico, atinente ao TCC.
Em geral, corresponde a um subcapítulo de um manual de doutrina.
Exemplos: Solidariedade em contratos coligados; Concurso de credores
hipotecários; Contribuições sindicais obrigatórias a trabalhadores nãofiliados; As sustentações orais nos tribunais superiores.

Título do pré-projeto (até 150 caracteres)

Especifique o assunto de tal maneira que seu trabalho se torne único.
Exemplos: “A responsabilidade solidária pelos vícios contratuais em
contratos coligados: as instituições financeiras e as vendas realizadas em
Feirões de Automóveis”; “Costumes e questões de ordem em
sustentações orais nos tribunais estaduais de São Paulo”; “A deontologia
a juízes e advogados durante as sustentações orais nos tribunais
superiores, nos casos de grande repercussão política”.

Justificativa. Descrição sucinta do
problema (até 2000 caracteres)

Introduza e explique o tema, partindo dos conceitos ou institutos
conhecidos e demonstre os aspectos ou questões não satisfatoriamente
respondidas pela ciência do direito, em geral; ou pela lei, doutrina ou
jurisprudência, em particular. O problema pode ser motivado por um
apelo prático, econômico, político, como pode ser hipotético, de erudição
ou histórico-jurídico.

1

Este é apenas um esboço do Pré-Projeto, cujo texto final deverá ser digitado diretamente no sítio eletrônico,
para posterior análise do orientador indicado.

Desenvolvimento (Índice Provisório ou
Hipótese de Trabalho). (Até 1000
caracteres)

Sugira um índice dos argumentos a serem tratadas em seu TCC. Pode ser
uma proposta provisória dos títulos para os capítulos e subcapítulos. Ou
uma lista logicamente hierarquizada de conceitos e questões a serem
enfrentados para se chegar até a elucidação final de seu tema, ou a
solução de seu problema.

Bibliografia Preliminar (Até 1500
caracteres)

Divida-a em dois: bibliografia consultada na elaboração do projeto
(podendo indicar inclusive os capítulos e as páginas) e, separadamente, a
bibliografia levantada inicialmente, para posterior leitura na fase de
pesquisa. O sistema de citação bibliográfica, nesta fase, é livre; mas
procure citar as obras de modo completo, ordenado e coerente.

