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Prezado(a)s Aluno(a)s matriculado(a)s no 4º ANO em 2022, 
 
 
Ficam todos convocados para, de 11/04/2022 a 27/05/2022, elaborarem e postarem um Pré-
Projeto de TCC (de apenas 1 página) e a, facultativamente, indicarem até três nomes de 
docentes para Orientador. 
 
 
1) INDICAÇÃO DE PROF. ORIENTADOR 
Todos os professores estão aptos para orientar em todas as áreas de suas especialidades 
acadêmicas ou profissionais - e não somente nos assuntos de suas disciplinas. 
 
Se não conhece as disciplinas e áreas de cada professor, veja a lista de docentes e 
disciplinas da FDSBC no sítio da FDSBC: 
https://www.direitosbc.br/cursos/graduacao/corpo-docente/ 
Professores das áreas básicas (Economia, Filosofia, Sociologia, Teoria Geral do Direito etc.) 
estão aptos a orientar em todas as áreas jurídicas, especialmente para aprofundamento nos 
aspectos interdisciplinares. Ou seja, assuntos como direito penal, civil, tributário e processo, 
podem ser estudados à luz da Teoria Geral do Direito, da Sociologia, da Filosofia, da 
Economia etc. 
 
 
Não tenha receio de inovar, nem de ingressar em disciplinas e temas ainda não conhecidos.  
Antes de fazer as suas três indicações de Orientador, procure saber mais sobre cada 
docente, consultando o currículo oficial do professor na plataforma pública 
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar  ou http://lattes
.cnpq.br/ 
 
 
Seu Pré-Projeto poderá ser apresentado em qualquer tema do direito ou pode ser 
interdisciplinar, mesmo que o tema não seja objeto das disciplinas da graduação. A consulta 
aos currículos dos docentes auxiliará também na descoberta de muitos temas de interesse.  
Não é preciso conhecer o docente para indicá-lo. Nem é recomendável conversar 
previamente com os docentes. 
 
2) 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. 
 
 
3) NÃO SUPERESTIME O PAPEL DO ORIENTADOR. NEM É PRECISO AGUARDAR 

https://www.direitosbc.br/cursos/graduacao/corpo-docente/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/


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. 
Uma vez designado o orientador, nunca chegue "de mãos vazias" para solicitar uma 
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. 
Ademais, com ou sem Orientador designado, todos os alunos matriculados têm 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. 
 
 
Recomendações: 
Leiam os artigos "Agathe Hodós" 1, 2 e 3 no "clasroom" (sobre a escolha do tema, os 
princípios gerais e o pré-projeto). 

http://www.archive.org/
http://www2.senado.leg.br/bdsf/discover
http://www.stf.jus.br/portal/biblioteca/pesquisarBibliotecaDigital.asp
http://bndigital.bn.gov.br/
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/
https://www.wdl.org/


 
O prazo de inscrição do Pré-Projeto é longo (11/04 a 27/05/2022) e todos podem prepará-lo 
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). 
 
 
 
4) SOBRE A AVALIAÇÃO DOS PRÉ-PROJETOS E A SELEÇÃO DOS ORIENTADORES 
Os pré-projetos postados no prazo serão enviados para análise e seleção dos Docentes 
indicados como Orientador, em três fases distintas. 
Na primeira fase (de 30/05 a 10/06) os docentes indicados em primeiro lugar farão a 
seleção e, em seguida, os resultados serão divulgados pelo NUPRAJUR, que informará a 
aceitação da orientação aos candidatos aprovados. 
 
 
Importante: não ser aprovado na primeira fase não é mérito, nem demérito acadêmico . 
Os critérios de escolha de um docente são variadíssimos. Há docentes que escolhem 
projetos que demonstrem necessidade de maior orientação (portanto supostamente de 
menor mérito acadêmico); outros, de projetos que demonstrem maior qualidade e 
independência científica (supostamente de maior mérito acadêmico); outros docentes 
escolhem por critérios mistos ou até por afinidades com suas pesquisas pessoais 
(independentemente do mérito do projeto). 
 
 
Em resumo, não há razão para frustração se o seu orientador somente aceitá-lo 
na segunda fase de seleção (entre 13/06 e 23/06), ou na terceira fase (de 24/06 a 30/06). 
 
 
Ao final do Processo de Seleção de Orientadores, a todos os Alunos haverá a designação 
de orientador. Se houver necessidade, subsidiariamente, depois das três fases, no caso de 
ausência de aprovação do pré-projeto, haverá designação diretamente realizada pelo 
Coordenador de TCC, ouvido o aluno. 
 
 
Desejamos os melhores esforços individuais na elaboração do pré-projeto.  
O NUPRAJUR (tcc@direitosbc.br) e a Coordenação de TCC permanecem à sua disposição 
para o esclarecimento de dúvidas. 
 
 
Saudações Acadêmicas, 
 
 
Prof. Hélcio Maciel França Madeira 
Titular de Direito Romano 
Coordenador de TCC 
 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=tcc%40direitosbc.br&authuser=0

