SEMINÁRIO TEMÁTICO
COMO ESCOLHER, DELIMITAR E JUSTIFICAR
TEMA PROBLEMA DE MONOGRAFIA
Sábados: 09h às 11h
I – PROFESSOR: Enio Luiz de Carvalho Biaggi
II – TEMA GERAL: Projeto de Pesquisa Monográfica – tema, problema, justificativa, objetivos, referencial
teórico e metodologia.
III – OBJETIVOS: Formular Projeto de pesquisa monográfica, justificá-lo e fundamentá-lo no campo do
Direito.
IV - JUSTIFICATIVA: O tema se justifica pela sua importância para a produção de conhecimento e pela
oportunidade de auxiliar o aluno na formulação do Projeto de Pesquisa em preparação ao Trabalho de
Conclusão de Curso.
V – TEMAS ESPECÍFICOS:
1.Produção de conhecimento científico;
2.Tema e Problema de Pesquisa;
3.Modalidades de pesquisas;
4.Referencial teórico;
5.Justificações do tema problema;
6. Levantamentos bibliográficos;
7. Métodos de leitura e fichamento de textos.
VI – METODOLOGIA DE AULA: Aulas expositivas; leituras de textos acadêmicos e formulação do Projeto
de Pesquisa.
VII - AVALIAÇÃO:
1ª – Leitura, fichamento (individual) e apresentação, (em grupos), de dois textos acadêmicos (15 pontos)
2ª _ Exercício em sala – 15 pontos.
3ª – Exercício em sala - 20 pontos
Avaliação final – Projeto de Pesquisa – 50 pontos.
VIII – CRONOGRAMA: 08 encontros
Mês

Dias de aula

Abril

01, 08, 29

Maio

13, 20, 27

Junho

03, 10

IX – PÚBLICO-ALVO: Alunos matriculados no 7º e 8º períodos do curso, preferencialmente.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 24/02 a 10/03 de 2017, através do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 13/03 a 22/03 de 2017, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de MAIO .
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de MAIO e
JUNHO de 2017.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar
o pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as
atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

