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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

a) O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades 

relacionadas para o cumprimento do Trabalho de Curso, que será desenvolvido 

em duas partes, a primeira parte será a elaboração do Projeto de Pesquisa 

e, a segunda será a elaboração do Artigo Científico. 

b)  Estas atividades terão calendário próprio, com utilização e preenchimento de 

formulários de acompanhamento por parte dos orientandos, orientadores e 

professores da disciplina, conforme diretrizes pertinentes. 

c) A Orientação de Trabalho de Curso é disciplina que tem por objetivo o estímulo 

à produção científica, propiciando aos alunos do curso de Direito do CIESA a 

oportunidade de demonstrar seus conhecimentos técnicos da Ciência do 

Direito e do aprofundamento temático, com ênfase no enfoque regional, 

buscando consultar bibliografias especializadas, além do aprimoramento da 

capacidade de hermenêutica crítica do Direito pela produção e apresentação 

de projetos e trabalhos científicos.   

d) A aprovação na disciplina “Orientação de Trabalho de Curso”, doravante 

denominadas “TC”, integrantes do Currículo do curso de Direito do CIESA, é 

condição imprescindível para conclusão e consequente colação de grau de 

Bacharel em Direito. 

e) As normas relativas ao sistema de avaliação, notas parciais de curso (NPC), 

média, 2ª chamada, prova em data especial e nota de Exame Final (NEF) do 

curso de Direito do CIESA não se aplicam à disciplina TC, que tem regulamento 

próprio. O TC deve ser, necessariamente, um artigo científico com no mínimo 

15 páginas de parte textual (resumo em língua portuguesa e estrangeira, 

introdução, desenvolvimento (itens do artigo) e conclusão) e, no máximo 25 

páginas. 

f) A média da disciplina TC é de 8,0 (oito) pontos, e esta também é a nota mínima 

indispensável para aprovação na defesa do artigo científico perante a banca 

examinadora (4ªNPC), estando aprovado o aluno que atingir, no mínimo, 32 

pontos ao final do ano letivo, e ainda nota igual ou superior a oito na defesa 

perante a banca examinadora (4ªNPC).   



 
 

g) As orientações para a confecção do Projeto e do Artigo Científico, no que 

concerne às normas técnicas (parte estrutural) e compreensão da pesquisa 

científica, são de responsabilidade dos “professores de disciplina” que serão os 

professores que orientam os alunos em sala de aula. 

h) A orientação sobre a temática e conteúdo do TC é de um professor do curso 

de Direito do CIESA, denominado “professor orientador”, sendo sua 

responsabilidade a orientação temática da pesquisa do aluno a partir da 

formalização do “aceite”. Este pode ser substituído, caso necessário, mediante 

apresentação de formulário de “substituição de orientador”, com a devida  

justificativa,  junto à Coordenação de Trabalho de Curso. 

i) O aluno que deixar de apresentar alguma das atividades previstas em 

calendário, violando o prazo previsto, terá que solicitar, junto à secretaria, a 

devida segunda chamada ou data especial, e apresentar requerimento junto à 

Coordenação de Trabalho de Curso, justificando o atraso a partir de atestado 

médicos ou documentos do mesmo gênero originais. Sendo deferido tal pedido, 

o aluno terá uma nova oportunidade, contudo será avaliado de 0 a 8 se não 

comprovar motivo justo.  

j) Se no decorrer de um semestre, o aluno de TC não entregar alguma das 

atividades previstas no calendário e não resolver a pendência junto à 

Coordenação de Trabalho de Curso, estará sumariamente reprovado na 

disciplina, sendo necessário repeti-la no ano posterior ou solicitar a reavaliação 

de trabalhos acadêmicos que não atingiram a média para aprovação. 

k) As aulas em TC são ministradas pelos Professores da Disciplina, conforme o 

horário disponibilizado pela coordenação geral de curso, concluindo ao final a 

carga horária da disciplina. 

 

2. CALENDÁRIO E FORMULÁRIOS NECESSÁRIOS PARA 
ACOMPANHAMENTO PELO PROFESSOR DA DISCIPLINA DE 
TC  

 

O calendário da disciplina Orientação de Trabalho de Curso seguirá as datas 

previamente informadas pela Coordenação de Trabalho de Curso, conforme 

cronograma exemplificado abaixo: 



 
 

Calendário de Trabalho de Curso  

Avaliações Atividade 
Professor 
Avaliador 

Data da entrega das 
atividades 

 

1ª. NPC 
Elaboração do Projeto+aceite 
do orientador+relatório 

Disciplina + 
orientador 

Definido pela Coordenação de 
TC* 

 

2ª.  NPC 
Primeira versão do Artigo 
Científico(Mínimo 10 laudas 
na parte textual  

Disciplina + 
orientador 

Definido pela Coordenação de 
TC* 

 

3ª.  NPC 
ARTIGO FINAL CORRIGIDO 
+ relatório + apresentação do 
projeto em seminário  

Disciplina + 
Orientador 

Definido pela Coordenação de 
TC* 

 

4ª. NPC 

Entrega do artigo em 3 vias 

encadernadas em espiral,  

Termo de Liberação para  a 

defesa.  Autorização para 

Publicação de Artigo de 

Conclusão de Curso + CD 

gravado com a Ficha 

Catalográfica 

3 Professores 
da Banca: 

(Orientador, 
convidado e 

indicado) 

Definido pela Coordenação de 
TC* 

 

*DATAS MARCADAS E DIVULGADAS ANUALMENTE PELA COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO. 

 

 

No quadro acima, é possível notar que há um campo chamado “professor 

avaliador”. Tal campo se refere ao professor que irá avaliar o aluno em cada atividade, 

ou seja, onde aparece “Disciplina”, significa que será o “professor de disciplina” que 

emitirá a nota que pode ser de 0 a 10. Onde aparece “disciplina + orientador” significa 

que tanto o professor de disciplina quanto o orientador avaliarão, de 0 a 10, e a NPC 

será a média das duas notas.  

A penalidade de dois pontos pela falta de atividades exigidas ou perda de 

prazo deverá ser imputada na nota do professor da disciplina. As correções realizadas 

na 3ª NPC deverão constar nas vias entregues para a banca pelo professor da 

disciplina. Na 4ª NPC, consta como avaliador os “componentes da banca”, que conta 

com três professores, sendo o orientador (presidente da banca), o professor indicado 

pela coordenação de TC e um professor convidado (que pode ser convidado pelo 

orientando). 

Durante o ano letivo, será necessária a apresentação de formulários 

padronizados, inicialmente será analisado especificamente cada um desses 



 
 

documentos. As ilustrações foram realizadas a partir dos modelos padronizados pela 

Coordenação de Trabalho de Curso, os formulários são os seguintes: 

 

 

2.1 ACEITE  

                Aceite, é o documento (anexo 1) em que o "professor orientador” assina 

aceitando formalmente orientar o aluno, mediante o qual a orientação oficialmente se 

inicia. Desta forma, é necessário o preenchimento e entrega do Formulário de Aceite, 

no prazo previsto no calendário do Trabalho de Curso, ao “professor avaliador” antes 

da 1ª NPC. Caso haja necessidade de substituição do professor orientador, deve ser 

apresentada a justificativa ao professor da disciplina e a entrega de um “formulário de 

substituição”, com a assinatura do professor substituído e do professor substituto. 

 

2.2 CONFIRMAÇÃO DE ACEITE 

A confirmação de aceite é o documento (anexo 2) em que o professor 

orientador confirma que continuará a orientar o aluno, nos termos do aceite entregue 

na 1ª NPC. A entrega deste documento se dá no prazo previsto pela Coordenação de 

Trabalho de Curso ao professor avaliador na data da 2ªNPC. Caso haja substituição 

do professor orientador, deverá ser entregue formulário de substituição com ciente do 

professor substituído. 

 

2.3 RELATÓRIOS DE ORIENTAÇÃO 

           O Relatório é o documento (anexo 3) onde o professor da disciplina acompanha 

a relação entre “professor orientador” e aluno. Trata-se de uma exigência prevista no 

Calendário de “TC” para a 1ª, 2ª e 3ª NPCs),  que devem ser entregues nos prazos 

de cada NPC especificadas no Calendário. 

 

 
2.4  TERMO DE LIBERAÇÃO PARA A BANCA 



 
 

Na 3ª NPC além da apresentação de Relatório, será necessário que o 

“professor-orientador” ateste (anexo 4) formalmente, antes da realização da banca, 

que autoriza a defesa do Artigo Científico perante a Banca examinadora, por entender 

que o orientando está apto a fazê-lo. 

 
 
3   

PRIMEIRA PARTE 
 

PROJETO DE PESQUISA 
 

 
I -  ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA 
 

O Projeto de Pesquisa é o planejamento de uma pesquisa, definindo caminhos 

com a finalidade de abordar certa realidade. A pesquisa científica precisa ser bem 

planejada, o planejamento não vai assegurar o sucesso do trabalho, mas poderá ser 

um bom caminho para elaboração de um artigo científico de qualidade. 

Abaixo será explicado cada elemento que compõem o a estrutura do Projeto 

de  Pesquisa acima mencionado. 

 

1  ELEMENTOS PRETEXTUAIS 
 
1.1 Capa 

              A capa é elemento de proteção externa do trabalho. Nela estão 

contidas informações indispensáveis que identificam o Trabalho de  Curso. 

Essas informações estão descritas na seguinte ordem: 

 (1) nome da instituição, (2) designação da espécie de Trabalho de 

Curso(Projeto de Artigo Científico), (3) título em Caixa Alta, (4) nome 

completo do autor em Caixa Alta, (5) local (cidade) e (6) ano de depósito 

(entrega do trabalho). 

 

1.2 Folha de Rosto 

A folha de rosto contém alguns elementos constantes da capa além 



 
 

da seguinte informação (com recuo de 4 cm e espaçamento simples): 

Projeto de Artigo científico apresentado como exigência da 

Disciplina “Trabalho de Curso“  para obtenção do grau de Bacharel no 

Curso de Direito do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas 

– CIESA, sob a orientação do Prof. (TITULAÇÃO) + nome completo do 

professor orientador. 

 

2  ELEMENTOS PÓSTEXTUAIS 

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
(1.1) 
 Título,  
(1.2) Autor,  
(1.3) Professor Orientador,  
(1.4) Curso 
(1.5) Duração da pesquisa, 
 
 II - OBJETO 
TEMA 
DELIMITAÇÃO DO TEMA 
DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
HIPÓTESE 
 
JUSTIFICATIVA               
 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GERAL 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
EMBASAMENTO TEÓRICO 
CONCEITOS OPERACIONAIS 
 
METODOLOGIA 
MÉTODO DE ABORDAGEM 
PROCEDIMENTOS 
TÉCNICAS DE PESQUISA 
 
ESTRUTURA DO TC 
 
GRONOGRAMA 
 
REFERÊNCIAS PRELIMINARES 
 
 
 

 

 



 
 

2.2  Objeto (Item II  projeto) 
 

Nesta parte chamado de Objeto, serão verificados elementos do  projeto sobre 

os quais haverá orientação em sala de aula com o “professor de disciplina”, mas que 

deverão estar sujeitos a alguns limites de padronização indicados a seguir. 

No objeto deverão estar presentes as seguintes seções: (1) tema, (2) 

delimitação do tema, (3) formulação do problema, (4) hipótese, (5) justificativa, (6) 

objetivos, (7) metodologia, (8) estrutura do tc (9) cronograma (10)referências 

preliminares. 

Definir o tempo que será necessário para executar o projeto, dividindo o 

processo em etapas e indicando que tempo é necessário para a realização de cada 

etapa. 

 

1  TEMA 

       Escolha de um tema representa uma delimitação de um campo de estudo no 

interior de uma grande    área de conhecimento, sobre o qual se pretende debruçar. É 

de vital importância que o tema esteja “vinculado a uma área do conhecimento com a 

qual a pessoa já tenha alguma intimidade intelectual, sobre a qual já tenha alguma 

leitura específica e que, de alguma forma, esteja vinculada à carreira profissional que 

esteja planejando para o futuro próximo (BARRETO; HONORATO, 1998, p. 62). 

 

2  DELIMITAÇÃO DO TEMA 

          Delimitar é indicar a abrangência e discorrer sobre o objeto de estudo, deixando 

claro o conteúdo indicado no título e fazer a delimitação sobre um único 

assunto/campo de abrangência do estudo; dar limites e especificidades que marcarão 

o tratamento do tema (tópico); uma boa técnica para delimitá-lo, é elaborar a 

problematização comum questionamento adequado ao mesmo, procurando relacionar 

variáveis que conduzam a uma investigação segura sobre o assunto temático. 

OBS.: 



 
 

Na enunciação final do tema deve ficar explicitado, não só o assunto a ser tratado, 

mas seu campo de estudo e seus limites (ex. limites temporal e espacial, etc.) de modo 

a tornar claras as VARIÁVEIS relevantes que serão investigadas, bem como o tipo de 

relação que se pretende estabelecer entre elas. Quanto ao campo de estudo e as 

variáveis, podem ser considerados, por exemplo: população (idade, sexo) tipo de 

conduta a ser estudada; local(cidade, Estado, país); circunstâncias (momento, 

contexto ou situação a ser estudada); tempo (ano, década, século). É fundamental 

precisar o significado, a extensão e os limites de cada elemento que compõe o 

enunciado do tema. 

 

3  PROBLEMA - (elaborar questionamentos (?) com base na delimitação do 

tema) 

Como se verifica abaixo, a formulação do problema pode ser uma única 

pergunta, ou mesmo, até três perguntas que devem ser sucintas, assim como a 

hipótese que deve ser sucinta e apresentada como possível resposta a cada 

questionamento da problemática. 

Problematização: Formulação do Problema – Elaboração de perguntas sobre o tema-

/assunto de forma interrogativa, considerando uma relação de variáveis e indicando o 

que se pretende resolver por intermédio da pesquisa monográfica. Quanto à 

pertinência da formulação do problema, verifique os seguintes critérios: 

a) O problema comporta resolução por meio de pesquisa cientifica, ou seja, traz 

relação entre si, pelo menos duas variáveis? 

b) O problema é relevante para justificar a pesquisa monográfica? 

c) Existem condições materiais para a realização da monografia? 

d) Encontro-me em plenas condições de desenvolver estudos para abordar esta 

pesquisa? 

e) O problema pode conduzir a uma conclusão cientificamente fundamentada para o 

mesmo? 

 Pedro Demo (2002, p.43) Define PROBLEMA “uma questão que nos intriga, ou 

um desafio a ser dominado, ou mesmo algo a ser demonstrado […] na prática, 



 
 

problema é aquilo que queremos mostrar aquilo que queremos chegar, a tarefa 

científica a ser realizada”. 

OBS.: Tanto na formulação do problema como na hipótese, não pode haver citação 

de fontes. 

 

2.4  HIPÓTESE  (elaborar supostas respostas ao problema) 

É uma expectativa de resultado a ser encontrada ao longo da pesquisa, 

categorias ainda não completamente comprovadas empiricamente, ou opiniões vagas 

oriundas do senso comum que ainda não passaram pelo crivo do exercício científico. 

É a suposição da verdade, podendo ser comprovada ou negada pelos fatos 

encontrados na pesquisa monográfica.  

Obs: funções da hipótese: 

Prática: orientar o pesquisador, colocando-o na direção da causa provável ou da lei 

que se procura, em relação aos problemas. 

Teórica: coordenar e completar os resultados já obtidos, agrupando-os num conjunto 

completo de fatos, a fim de facilitar a sua inteligibilidade e estudo. 

 Alguns autores de metodologia da pesquisa jurídica questionam sua 

existência na área jurídica – “essa exigência parece bastante questionável, entre 

outras razões pelo estágio de conhecimento do tema em que se encontra o aluno e 

pela natureza controversa do objeto, que torna improvável a confirmação de uma 

hipótese” (VENTURA, 2002, p. 74). 

EXEMPLO: 



 
 

 

2.5  OBJETIVOS: GERAIS E ESPECÍFICOS 

Constituem estratégias de pesquisas que serão adotadas no sentido de obter 

respostas (aproximadas) para os problemas; devem ser elaborados com as 

conjugações verbais apropriadas para a investigação científica, tais como: levantar, 

destacar, analisar, comparar, identificar, demonstrar e outros similares. 

2.5.1  OBJETIVOS GERAIS 

 Objetivos –Geral – pretensão abrangente/global - por que fazer a pesquisa? - 

Para quem realizar? De que forma realizar a pesquisa? 

2.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Específicos – significa levantar objetivos exploratórios, descritivos e/ou 

explicativos – podem indicar os capítulos da monografia. O que se pretende com o 

desenvolvimento da pesquisa. Propósitos estabelecidos. 



 
 

Os objetivos específicos são os desdobramentos do objetivo geral em outros 

menores, que constituirão possíveis capítulos na elaboração da monografia final; 

elaborá-los com verbos no infinitivo (caracterizar, identificar, desenvolver, analisar, 

etc.) 

 

2.6  JUSTIFICATIVA 

 AQUI VOCÊ VAI DIZER POR QUE ESCOLHEU O TEMA E QUAL A 

IMPORTÂCIA QUE ELE TEM 

Justificativa – motivação que levou o aluno à escolha do tema; situar em termos de 

tempo e espaço a problemática geral do tema; levantar o histórico e conhecimentos 

teóricos sobre o tema-assunto; breve retrospectiva para situar o problema em relação 

à seu tratamento anterior; breve exposição sobre a literatura existente sobre o tema 

assunto; identificar ainda. 

* razões que justificam a realização da pesquisa (relevância, estágio de 

desenvolvimento, possibilidades de apresentar propostas no âmbito da realidade 

abordada); 

* apresentação dos motivos (importância) de abordar o problema proposto. Trata da 

atualidade e relevância do problema; 

* explicação do pesquisador a respeito da escolha daquele problema especificamente; 

* destacar a importância e a atualidade de se estudar o problema proposto. 

A Justificativa deve no máximo possuir 4 (quatro) parágrafos de no máximo 4 (quatro) 

linhas. 

2.7  REFERENCIAL/EMBASAMENTO TEÓRICO  

(Revisão bibliográfica - posicionamento de autores diversos sobre o tema / Teoria 

de base – se escolher para trabalhar com uma única teoria) 

Esse elemento fica antes das referências quando da organização do projeto. 

Ou seja, só será exigido o embasamento teórico no projeto. Este deve possuir 5 

(cinco) páginas. 



 
 

            No embasamento teórico o aluno deve se posicionar sobre o tema a partir de 

diversas fontes e opções teóricas que pretende trabalhar mediante um texto de 5 

(cinco) folhas que devem observar as normas de formatação e citação de fontes do 

presente regulamento, orientado pelas normas da ABNT. O aprendizado sobre esse 

importante elemento será aprofundado em sala de aula. 

A elaboração do referencial/embasamento teórico deverá ser elaborado 

seguindo o que dispõe as normas da ABNT- NBR 10.520/2002, utilizando o sistema 

de citação autor data, com citação direta  e indireta (paráfrase) , a seguir 

exemplificadas. 

 

MODELO DE  CITAÇAO DIRETA  

No Amazonas, o ensino se destaca como a primeira experiência universitária 

brasileira, através da transformação da Escola Livre de Instrução Militar do Amazonas em 

Escola Universitária Livre de Manaós, no dia 17 de janeiro de 1909, nascendo aqui a 

primeira universidade brasileira, com curso das três armas, curso de engenharia civil, 

agrimensura, agronomia, indústria, curso de ciências jurídicas e outros, através da Lei 601 

de 8 de outubro de 1909. (BRITO, 2004, p.18). 

 

EXEMPLO DE PARAFRASE OU CITAÇÃO INDIRETA: 

Através de Ponce (1994), compreende-se o exato alcance das ideias pedagógicas 

de Lutero, ressaltando que não se deve perder de vista dados anteriores. 

Afirma-se ainda que a instrução elementar era o primeiro dever da caridade, e que 

mesmo no fanatismo de Lutero não sobrasse muito lugar para o saber profano, aconselhava 

aos pais que enviassem seus filhos à escola. 

 

2.8  METODOLOGIA  

 A metodologia é o caminhar que o pesquisador faz durante a sua pesquisa científica. 

2.8.1  MÉTODO DE ABORDAGEM 

Bittar (2003, p.17) elaborou um quadro que oferece uma síntese das principais 

características de métodos mais recorrentes: 



 
 

Método    Definição     Características 

Indutivo 
(trabalhado mais na 
área de saúde) 

Corresponde à extração 
discursiva do conhecimento 
a partir de evidências 
concretas passíveis de 
serem generalizadas 

Procede do particular para o 
geral 

Dedutivo 
(forma como será feita a 
pesquisa: área de 
atuação, contribuição) 

Corresponde à extração 
discursiva do conhecimento 
a partir de premissas gerais 
aplicáveis a hipóteses 
concretas. 

Procede do geral para o 
particular 

Intuitivo 
 

Corresponde à apreensão 
direta e adiscursiva da 
essência da coisa 
conhecida por contato 
sensível ou espiritual 

Retira evidências 
indemonstráveis 
imediatamente da coisa 
conhecida 

Dialético 
Analogia(histórico) ou 
contradições(posições 
doutrinárias diferentes) 

Corresponde à apreensão 
discursiva do conhecimento 
a partir da análise dos 
opostos e da interposição 
de elementos diferentes 

Procede de modo crítico, 
ponderando polaridades 
opostas, ata o alcance da 
síntese. 

 

Bittar (2003,p.17) faz uma referencia com inspiração filosófica por isso ele inclui na 

classificação do método intuitivo no lugar do método hipotético-dedutivo. Portanto, 

partindo do pressuposto dessa diferença, outros autores como Lakatos; Marconi 

(1993, p.221) entendem 

Que o método se caracteriza por uma abordagem mais ampla, em nível de abstração 

mais elevado, dos fenômenos da natureza e da sociedade. É, portanto, denominado 

método de abordagem, que engloba o indutivo, o dedutivo, o hipotético-dedutivo e o 

dialético. 

O método Hipotético-dedutivo – inicia-se pela percepção de uma lacuna nos 

conhecimentos relacionados as HIPÓTESES (quando existe no pré-projeto) e, pelo 

processo dedutivo, testa a ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese. 

 

 

 

2.8.2  MÉTODO DE PROCEDIMENTO 



 
 

Constituem etapas mais concreta de investigação, com a finalidade mais restrita em 

termos de explicação geral. Nas ciências sociais os principais métodos de 

procedimentos são: 

 Histórico – parte do princípio de que a atual forma de vida de agir na vida social, 

as instituições e os costumes  tem origem no passado, por isso  é importante 

pesquisar suas raízes para compreender melhor sua natureza e função.   

 Monográfico e estudo de caso – É um estudo sobre determinado tema específico 

ou particular de relevância que obedece a uma rigorosa metodologia. 

 Comparativo – Na sua maioria aborda duas áreas  de natureza diferente tomadas 

de meios sociais ou de outra área do saber, com a finalidade de detectar se existe 

algo de comum entre ambas. 

 Etnográfico – estudo e descrição de um povo, sua língua, sua raça, religião, etc. 

 Estatístico – trabalha com números, percentuais, análises estatísticas, 

probabilidades, quase sempre associado à pesquisa quantitativa. 

 

2.8.3  TÉCNICAS 

Corresponde a parte prática da coleta de dados. Apresentam duas grandes divisões: 

# Documentação indireta => abrangendo a pesquisa documental (existe muita 

semelhança com a pesquisa bibliográfica, a diferença está apenas na natureza 

das fontes a serem pesquisadas, podendo-se valer de materiais que não foram 

analisados e/ou documentos de arquivos, de igrejas, e outras instituições) e a 

pesquisa bibliográfica (é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos). 

# Documentação direta => subdivide-se em: 

o observação direta intensiva – com as técnicas de observação (ver, 

ouvir examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar), e de 

entrevista (conversação efetuada face a face). 

o Observação direta extensiva – apresentando as técnicas de 

questionário (perguntas por escrito e sem presença do 

pesquisador); formulário (perguntas enunciadas e preenchidas pelo 

entrevistador com as respostas do pesquisador); medidas de 

opinião e de atitudes (instrumento de padronização para coletar 

diferentes opiniões com a finalidade de compara-las); testes 

(obtenção de dados para medir rendimentos – quantidades); 



 
 

sociometria (técnica quantitativa que procura explicar as soluções 

pessoais entre indivíduos e grupos) e outros. 

 

Deve-se identificar o melhor método para desenvolvimento do projeto – conceituá-lo e 

estabelecer, se for o caso, as técnicas de sua aplicação (ver os métodos indutivo, dedutivo, 

comparativo, funcionalista, de compilação, bibliográfico, etc.). 

2.9  Estrutura do Trabalho de Curso 

Neste elemento o aluno deverá adiantar o provável sumário do futuro Artigo 

Científico. Obviamente não será necessário mencionar páginas nesse momento 

Exemplo: 

INTRODUÇÃO ................... 

1 ............ 

2 .............. 

3 ....................................... 

4 .................... 

CONCLUSÃO .............. 

REFERÊNCIAS PRELIMINARES 

 

 

2.10  CRONOGRAMA 

No cronograma o aluno irá fazer uma programação de suas atividades do “TC ”, a 

partir do meses do ano letivo, sendo elaborado  primeiramente o Projeto de Pesquisa  e 

posteriormente  o Artigo Científico. 

Projeto de pesquisa 

Meses 
Atividades 

 
XXXXX 

 
XXXXXXXX 

 
XXXXXXX 

ESCOLHA DO TEMA E DELIMITAÇÃO X 
 

  

ELABORAR PROBLEMA E HIPÓTESE X   
 

ELABORAR OBJETIVOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

X   

JUSTIFICATIVA X   

CRONOGRAMA X   

METODOLOGIA X   

PESQUISA BIBLIOGRAFICA X X X 

REFERENCIAL TEÓRICO X X X 



 
 

ENTREGA DO PROJETO   X 

 

Artigo Científico 

Meses 
Atividades 

 
XXXXX 

 
XXXXXXXX 

 
XXXXXXX 

 X 
 

  

 X   
 

 X   

 X   

 X   

 X   

 X X X 

 X X X 

   X 

 

 

2.11  REFERÊNCIAS  PRELIMINARES  

Nas referências devem estar os livros efetivamente pesquisados, e sua forma de 

exibição será mencionada mais no item específico sobre Referências. 

 

II - Apresentação do Projeto de Pesquisa em formato de Seminário,  

na semana de iniciação científica do Curso de Direito 

Como mencionado no calendário de “TC”, a atividade da 3ª NPC será a 

apresentação do projeto adaptado mediante seminário em data pré-agendada..
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                        Como o projeto será apresentado em um evento temático, a cor de fundo dos 

slides é orientada pelo professor da disciplina conforme a temática de cada aluno. 

             Dentro do espaço do seminário será estipulado o tempo de 10 minutos para cada 

aluno. 

             

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO  PROJETO 

- Nome da Instituição 
 

- Curso 
 

- Título do Projeto de Trabalho de Curso 
 

- Nome completo do orientando e do orientador do trabalho; 
 

 

 
 

SEGUNDA PARTE 

                                              ARTIGO  CIENTÍFICO 

 

 

O arquivo dos modelos do CIESA, já padronizados, são disponibilizados para 

o aluno orientando, entretanto, para fins acadêmicos, cada parte da estrutura do TC  

será analisada. Assim, iniciaremos observando a ordem descrita na tabela acima. 

 

1  ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

5.1.1 CAPA 

Na capa estão contidas informações indispensáveis que identificam o 

Trabalho de Curso.  

Essas informações estão descritas na seguinte ordem: (1) nome da 

instituição, (2) designação da espécie de Trabalho de Curso, (3) título em 

MAIÚSCULAS, (4) nome completo do autor em MAIÚSCULAS, (5) local (cidade) e (6) 
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ano de depósito (entrega do trabalho). A apresentação gráfica e suas normas estão 

contidas no modelo a seguir. 

 

 

 

 

Letra tamanho 12 

Letra tamanho 

12cm 

MAIÚSCULAS 

5 espaços 

7 espaços 

6 espaços 

8 espaços 
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Na 3ª NPC, o acadêmico deverá entregar o termo de liberação para a banca 

assinada pelo professor orientador juntamente com as 3 versões encadernadas do 

Artigo Científico, devidamente corrigidas. As vias encadernadas em espiral serão 

destinadas aos componentes da Banca Examinadora. Após a apresentação e 

aprovação do Trabalho de  de Curso pelos componentes da banca examinadora, o 

acadêmico terá um prazo de 15 (quinze) dias para entrega dos formulários 

preenchidos  (TERMO DE LIBERAÇÃO PARA ENTREGA DE ARTIGO COMO 

REQUISITO OBRIGATÓRIO PARA A  CONCLUSÃO DE CURSO e a AUTORIZAÇÃO 

PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO DE CONCLUSÃO DE CURSO) juntamente com  

uma versão digital (CD) salvo em PDF, devidamente identificado. O depósito (entrega) 

é requisito obrigatório para a Colação de Grau, pois a nota da 4ª NPC somente será 

lançada após este depósito. O TC deve estar de acordo com as normas aqui 

apresentadas, devidamente corrigido conforme o disposto em Ata de aprovação, com 

a data desta aprovação em banca e os nomes dos professores participantes da banca 

com suas devidas titulações.  O descumprimento do prazo de entrega poderá 

acarretar penalidade de 2,0 (dois) pontos na nota final. 

 

 

4  FOLHA DE ROSTO 

Esta folha contém os elementos constantes da capa além da seguinte 

informação:  

 
Artigo científico apresentado como exigência da Disciplina 
Trabalho de Curso  para obtenção do grau de Bacharel no Curso 
de Direito do Centro Universitário de Ensino Superior do 
Amazonas – CIESA, sob a orientação do Prof. TITULAÇÃO + 
NOME completo do professor orientador.  
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5.1 FICHA CATALOGRÁFICA 

A ficha catalográfica é elaborada pela Biblioteca do CIESA. É um quadro com 

dados dispostos de maneira sistemática, cujo objetivo é identificar sucintamente o 

assunto tratado, bem como os aspectos físicos da obra. A apresentação gráfica está 

contida modelo abaixo. 

Letra 12 

MAIÚSCULA

S 

11 espaços 

3 espaços 

10 espaços 

NÃO há aspas neste 

texto. 
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Para que haja a produção dessas, a Biblioteca do CIESA irá solicitar algumas 

informações, entre as quais o número total de páginas do TC, portanto, este 

procedimento ocorrerá em momento oportuno durante a 4ªNPC.  

IMPORTANTE: A ficha catalográfica fica localizada no quadro enviado pela 

biblioteca que deverá ser inserido página seguinte a folha de rosto.  

 

 

5.1.6 FOLHA DE APROVAÇÃO 

Elemento obrigatório, colocado logo após a folha de rosto, constituído pelo 

nome do autor do trabalho, título do trabalho e subtítulo (se houver), natureza, objetivo, 

nome da instituição a que é submetido, área de concentração, data de aprovação, 
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nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e instituições a 

que pertencem.  

 

 

 

RESUMO EM PORTUGUÊS E EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Esta folha deve ser concisa e objetivamente informar ao leitor os pontos mais 

relevantes do trabalho, dando a ele a possibilidade de decidir sobre a conveniência 

da leitura além da compreensão do assunto sem dificuldades.  

Letra 14 

MAIÚSCULAS 

Esses campos 

deverão ser 

assinados na 

única via “capa-

dura” após a 

defesa. 

Data da defesa e 

aprovação pela 

Banca 
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O texto deve ser composto por uma sequência de frases correntes e, como 

sugestão, que sejam destacados o tema, a finalidade, a metodologia empregada, 

os resultados e as conclusões. 

O resumo deve ser redigido em parágrafo único, em espaço simples (entre 

linhas), com no máximo 250 palavras e mínimo de 100, seguido das palavras-chave 

e, de preferência, na terceira pessoa do singular. Sua redação não deve conter 

quadros, tabelas, gráficos, ilustrações, equações, fórmulas, abreviações, siglas, 

símbolos e citações. 

 

 

DE 100 A 250 PALAVRAS 

Observe que há 

apenas um parágrafo 

sem tabulação,. 

IMPORTANTE: o 

espaço “entre linhas” é  

SIMPLES 

 

simples. 

De  acordo com a língua estrangeira escolhida, preferencialmente inglês. 
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5.1 ELEMENTOS TEXTUAIS  

Toda a parte textual é justificada, e os títulos, desde a introdução até a 

conclusão são justificados à esquerda, conforme observamos no modelo abaixo. 

 

5.2.1 INTRODUÇÃO 

É a parte inicial do trabalho onde se apresenta a formulação e delimitação do 

assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos que possam ser 

necessários para sua identificação. A técnica da Introdução será repassada em sala 

de aula, mas sabe-se que deverá ocupar pelo menos uma folha da parte textual. É 

oportuno dizer que a contagem das páginas se inicia na folha de rosto, ou seja, exclui-

se a capa, mas a numeração das páginas começa a aparecer justamente na 

introdução como se vê abaixo. 

IMPORTANTE: A Conclusão e a Introdução, apesar de serem parte textual, não 

serão numeradas, pois  numera-se apenas os itens do desenvolvimento do texto, 

mantendo-se a introdução e a conclusão justificados à esquerda, como toda a parte 

textual. 

 

5.2.2 DESENVOLVIMENTO 

No artigo científico, não há capítulo, há item. Não há também divisão de 

página como na Monografia, em que quando acaba um capítulo, ou outro deve 

começar em outra página. Isso não ocorre no artigo científico, que deve ser todo 

“seguido” e contínuo a partir da Introdução. 

As partes devem ser numeradas e apresentadas numa sequência de 

subdivisões, partindo do Geral para o mais específico. O tamanho das fontes também 

deve obedecer esta sequência, indo do maior (geral) para o menor (específico) como 

exemplificado no painel abaixo. Assim cada uma dessas seções possuem 

configurações específicas, como pode ser verificar a seguir: 

 

 

 

Seguindo essas observações a formatação ficará da seguinte forma: 

(1, 2, 3, ...) - Seção primária – Letras Maiúsculas, em negrito, fonte 12, alinhado à 
esquerda. 

(1.1,1.2, ...) Seção secundária - 1ª. letra maiúscula, fonte 12, em negrito, alinhado à 
esquerda. 

(1.1.1, 1.1.2, ...) Seção terciária - 1ª. letra maiúscula, fonte 12, sem negrito, alinhado à 
esquerda. 
(1.1.1.1, 1.1.1.2, ...) Seção quaternária - 1ª. letra em maiúscula, fonte 12, sem negrito, em 

itálico, alinhado à esquerda. 



 

28 

 

 

5.2 ELEMENTOS PÓS TEXTUAIS  

 

Os elementos pós textuais complementam o trabalho permitindo conhecer o 

material de referência consultado e completar informações. São eles: referências 

bibliográficas e demais referências, apêndices e anexos. Devem ter os títulos 

centralizados, no entanto seguem a parte textual continuamente. 

 

5.3.1  REFERÊNCIAS 

É elemento obrigatório, indispensável na identificação de todas as 

publicações utilizadas para corroborar as ideias expostas no desenvolvimento do 

trabalho. Este elemento possibilita ao leitor, buscar e consultar as fontes utilizadas e 

é fundamental que se apresente de maneira uniforme. As referências devem ser 

organizadas em ordem alfabética e devem ser postas em espaço simples, com mais 

um espaço entre cada obra, justificado e sem tabulação. 

 

5.3.2  APÊNDICES 

Letras Maiúsculas, em negrito, 
fonte 14, justificado à esquerda. 

 

Esse espaço, 

tecnicamente 

chamado de 

tabulação, 

possui um 

recuo de 1,5 

cm e deve ser 

observado em 

todo o TC. 

Dê um espaço 

e no segundo já 

comece a 

escrever, 

observando a 

tabulação. Isso 

não ocorre nas 

demais seções. 
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É elemento opcional que consiste em texto ou documento elaborado pelo 

próprio autor do trabalho com o objetivo de complementar sua argumentação. São 

identificados por letras maiúsculas consecutivas, seguidas de travessão e dos 

respectivos títulos. Excepcionalmente utilizam-se letras maiúsculas dobradas na 

identificação dos apêndices, quando esgotadas as letras do alfabeto. 

Exemplo: APÊNDICE A – Representação das normas e exemplos 

 

5.3.3 ANEXOS 

É elemento opcional que consiste em texto ou documento não elaborado pelo 

próprio autor do trabalho com o objetivo de complementar, comprovar e ilustrar. São 

identificados por letras maiúsculas consecutivas, seguidas de travessão e dos 

respectivos títulos. Excepcionalmente utilizam-se letras maiúsculas dobradas na 

identificação dos apêndices, quando esgotadas as 23 letras do alfabeto. 

 

 

6  COMO FAZER CITAÇÕES  

 

Qualquer informação trazida ao leitor no “TC” deve possuir a fonte, ou seja, a 

menção da obra da qual procede tal informação, seja esta oriunda de um livro, artigo, 

documento, físico ou eletrônico. 

Essa exigência é o que torna a pesquisa, um trabalho científico, pois se o 

pesquisador traz informações e não indica procedência, seus posicionamentos 

perdem a credibilidade e passam a ser considerados meros “achismos” de quem 

escreve. Está na observância das técnicas, o atributo científico que traz credibilidade. 

Neste sentido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Citação é a menção de uma informação extraída/obtida de outra fonte com o objetivo de 

comprovar/confirmar as ideias que estão sendo desenvolvidas no trabalho.  

O sistema de citação adotado no CIESA é denominado de “AUTOR DATA”, não se 

permitindo a “Nota de rodapé”, a não ser em casos de notas explicativas e referências de 

endereço eletrônico. 
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6.1 NOTAS DE RODAPÉ  

Sobre a fundamentação, existem regulamentos universitários que permitem o 

uso incondicional das notas de rodapé, sistema numérico de citação. 

 

 

 

 

Assim, a notas permitidas podem ser: a) notas de referência sobre endereço 

eletrônico; b) notas explicativas. 

As notas de rodapé devem estar localizadas na região inferior da página, 

separadas do texto por um espaço simples de entrelinhas, com filete de 

aproximadamente 3 cm, digitadas com fonte 10 dentro das margens e a partir da 

margem esquerda. 

 

 

 

 Exemplo de nota de rodapé de referência para endereço eletrônico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste caso não havia forma de utilizar o sistema autor-data, pois a informação 

é disponibilizada em um site especializado que não mencionou o ano que a 

informação foi postada com precisão, muito menos o nome de um autor, uma vez que 

os dados são de autoria de uma instituição que possui credibilidade reconhecida, que 

é oKing´sCollege London.  

As notas de rodapé, no CIESA, desempenham um único papel: de serem 

considerações suplementares ou esclarecimentos realizados pelo autor do trabalho, 

nas situações em que não caiba a informação no corpo do texto. 

 

Importante: Utilizamos o sistema autor-data para as citações no texto e o sistema 

numérico, para notas explicativas realizadas mediante “nota de rodapé”. 
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 Exemplo de nota de rodapé explicativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Repare a utilização da “nota de 

rodapé” meramente para explicar um 

conceito 

6.2 SISTEMA “AUTOR DATA” 

 
Mediante o sistema “autor-data” as fontes das citações são mencionadas no 

próprio corpo do texto. Ao lado da informação coloca-se em um parêntese, o 

sobrenome do autor, o ano e a página consultada quando tratar de “citação direta” e, 

sem indicação da página quando for “citação indireta”. Observa-se que, ao final do 

trabalho será possível identificar qual é a obra citada pela verificação do sobrenome 

e ano mencionados na citação em parênteses, no campo de referências.  

 

A citação pode ser:  

(1) direta ou transcrição – deve conter o número da página; 

(2) indireta ou paráfrase – não deve conter o número da página; 

(3) citação de citação. 

 

6.2.1 CITAÇÃO DIRETA OU TRANSCRIÇÃO 

É a transcrição textual de parte da obra consultada, ou seja, a citação é, em 

si, a fiel reprodução literal do trecho de uma determinada obra consultada, sem 

 

Observação: quando citar sites, busque aqueles dotados de credibilidade, 

evitando “enciclopédias livres” como a Wikipedia.  
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qualquer alteração na grafia, pontuação, etc. No sistema “autor-data” de citação (o 

sistema adotado pelo CIESA) deverá ser mencionado o sobrenome do autor e o ano 

da obra, e além dessas duas informações, NO CASO DAS CITAÇÕES DIRETAS, o 

aluno deve mencionar a página da obra de onde retirou a citação. As citações diretas 

no texto limitam-se a até três linhas e devem estar contidas entre aspas duplas. 

 

Exemplo:  

 

Contudo se a citação direta ultrapassar três linhas do texto, deve ser colocada em 
recuo de 4cm, letra 10, espaço simples “entre linhas”, como se pode observar no 

exemplo abaixo: 
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6.2.2 CITAÇÃO INDIRETA OU PARÁFRASE 
 

 

É a reprodução/expressão da ideia de um autor citado, com palavras próprias 

do autor do TC, sem transcrição literal.  

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

Como se pode perceber no trecho acima, as palavras são do autor do “TC”, 

ou seja, do aluno, e dessa forma, por não ser transcrição direta ou literal, não há a 

necessidade de utilizar aspas e menção da página consultada. Significa que o aluno 

se baseou na ideia do autor contida no livro especificado, mas não trouxe as palavras 

do autor da obra consultada ipsiliteris (literalmente). 

 

 

6.2.3 CITAÇÃO DE CITAÇÃO 

É a citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao 

documento original. Em Direito, isso basicamente ocorre quando se menciona as 

palavras de um autor encontradas em um livro de outro autor. Neste sentido, deve ser 

indicado o sobrenome do autor do documento original (não consultado), seguido da 

data (se houver), da expressão latina apud (citado por, conforme, segundo), do 

sobrenome do(s) autor(es) do documento efetivamente consultado, data e página (se 

for citação direta). A citação da obra deve ser incluída nas referências. 

 

 

Exemplo em citação de citação direta: 
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Nesse caso, o autor não consultou o 
livro de MAUER, mas transcreveu um 
trecho em que CHRISTIE cita MAUER. 

 
 
 

6.3 APRESENTAÇÃO DOS AUTORES NO TEXTO 

As citações devem ser indicadas no texto pelo sistema “autor-data”. Esse 

sistema ou método adotado deve ser seguido de forma consistente ao longo de todo 

o trabalho. Nesse momento é importante compreender como é possível apresentar os 

autores no sistema “autor data” de citação.  

 

6.3.1 CITAÇÃO COM UM AUTOR 

Quando o nome do autor estiver incluído na sentença (na própria frase) indica-

se a data, entre parênteses, acrescida da(s) página(s), se a citação for direta. 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando o nome do autor estiver entre parênteses, este deverá ser colocado 

em letras maiúsculas. 
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Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-se as 

iniciais de seus prenomes; se mesmo assim existir coincidência, colocam-se os 

prenomes por extenso. 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

As citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados num 

mesmo ano, são distinguidas pelo acréscimo de letras minúsculas, em ordem 

alfabética (a, b, c), após a data e sem espacejamento. 

 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

[...] (BARBOSA, Cássio, 1958)                                       [...] (BARBOSA, Celso, 1958) 

[...] Barbosa, Cássio (1958)     Barbosa, Celso (1958) [...] 
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6.3.2 CITAÇÃO COM DOIS AUTORES 

 

Quando os nomes dos autores estiverem incluídos na sentença, separam-se 

os sobrenomes dos autores citados pela letra “e”. Caso estejam fora da sentença, 

indicam-se os sobrenomes dos autores entre parênteses, separados por ponto e 

vírgula. 

Exemplo: 

 

 

 

6.3.3 CITAÇÃO COM TRÊS AUTORES 

Quando os nomes dos autores estiverem incluídos na sentença, separa-se o 

primeiro sobrenome do seguinte por vírgula (,) e o segundo sobrenome do terceiro 

pela letra “e”. Caso estejam fora da sentença, indicam-se os sobrenomes dos autores 

entre parênteses, separados por ponto e vírgula (;). 

           Exemplo 

 

 

 

6.3.4 CITAÇÃO COM QUATRO AUTORES 

Indicar o sobrenome do primeiro autor seguido da expressão latina et al. (e 

outros). 

           Exemplo: 

 

 

 

7 COMO FAZER REFERÊNCIAS 

 

As referências são compostas dos documentos efetivamente citados no 

trabalho. As referências são feitas na parte final do trabalho, após a Conclusão (e 

antes dos anexos e apêndices). 

Litwin e Stringer (1968) [...]  ou  [...] (LITWIN; STRINGER, 1968) 

 

Anthony, Perrewe e Kacmar, (1996) [...]  [...] (ANTHONY; PERREWÉ; KACMAR, 1996). 

 

Schneider et al. (2000) [...] [...] (SCHNEIDER et al., 2000) 
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Devem estar relacionadas aos documentos, obras e autores que foram 

mencionados no decorrer do texto, nas citações diretas e indiretas, apresentando-se 

por ORDEM ALFABÉTICA. 

O modelo das referências deste manual foi normalizado de acordo com a ABNT 

– NBR 6023. As normas para notação das referências bibliográficas estão descritas a 

seguir. 

 

 

7.1 REFERÊNCIA POR NÚMERO DE AUTORES 
 

7.1.1 UM AUTOR 

 

 

 

 

Eventualmente, o(s) nome(s) do(s) autor(es) de várias obras referenciadas 

sucessivamente, na mesma página, pode(m) ser substituído(s), nas referências 

seguintes à primeira, por um traço sublinear (equivalente a seis espaços) e ponto. 

Exemplo: 

 

 

 

 

 

 

7.1.2DOIS AUTORES 

7.1.3ATÉ TRÊS AUTORES 

 

 

 

 

 

 

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome (por extenso). Título da obra: subtítulo. 

Edição n. Local de publicação (Cidade): Editora, data de publicação. 

 

 

SOBRENOME DO PRIMEIRO AUTOR, Prenome(s) (por extenso); SOBRENOME 

DO SEGUNDO AUTOR, Prenome(s) (por extenso). Título da obra: subtítulo. Edição 

n. Local de publicação (Cidade): Editora, data de publicação. 

 

 

SOBRENOME DO PRIMEIRO AUTOR, Prenome(s) (por extenso); SOBRENOME DO 

SEGUNDO AUTOR, Prenome(s) (por extenso); SOBRENOME DO TERCEIRO 

AUTOR, Prenome(s) (por extenso). Título da obra: subtítulo. Edição. Local de publicação 

(Cidade): Editora, data de publicação. 
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7.1.4 MAIS DE TRÊS AUTORES 

Indica-se apenas o primeiro, acrescentando-se a expressão et al (e outros). 

 

 

 

 

 

7.1.5 REFERÊNCIA COM INDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
INTELECTUAL (ORG./COORD.) 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: 

 

 

6.1 ARTIGO OU MATÉRIA DE PERIÓDICO 
 

 

 

 

 

Exemplo: 

SOUZA, Edela Lanzer Pereira. Clima e estrutura de trabalho. Revista de 

Administração, São Paulo, v. 22, n.1, p.14-18, jan/mar, 1982. 

 

7.1.6 ARTIGO, MATÉRIA DE REVISTA, CD-ROOM E MEIO 

ELETRÔNICO 

As referências devem obedecer aos padrões indicados para artigo e/ou matéria 

de revista, boletim etc., de acordo com o item anterior, acrescidas das informações 

relativas à descrição física do meio eletrônico (disquetes, CD-ROM, online etc.). 

SOBRENOME DO PRIMEIRO AUTOR, Prenome(s) (por extenso) et al. Título da obra: 

subtítulo. Edição n. Local de publicação (Cidade): Editora, data de publicação.  

 

 

SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES) da parte referenciada, Prenome(s) (por extenso). 

Título da parte referenciada. In: SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES) (ou editor, etc.), 

Prenome(s) (por extenso) da publicação. “Título da publicação”. Edição. Local: Editora, 

data de publicação. Capítulo, páginas (inicial e final). 

 

 

SHINYASHIKI, Gilberto Tadeu. O processo de socialização organizacional. In: 

FLEURY, Maria Tereza Leme (Org.). As Pessoas na Organização. São Paulo: Gente, 

2002. p. 165-184. 

 

 
SOBRENOME(S) DO(S) AUTOR(ES), Prenome(s) (iniciais ou por extenso). Título do 

artigo: subtítulo. Título da publicação, Local de publicação (Cidade), volume, fascículo, 

paginação inicial e final do artigo, período e data de publicação. 
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Quando se tratar de obras consultadas online, proceder-se-á conforme observação 

abaixo. 

Exemplos: 

 NO CD-ROOM 

VIEIRA, Cássio Leite; LOPES, Marcelo. A queda do cometa. Neo Interativa, Rio de 

Janeiro, n. 2, inverno 1994, 1 CD-ROM. 

 

 ONLINE 

ALVES, Castro. Navio negreiro. 

Disponívelem:<http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegrei

ro.htm>. Acesso em: 10 jan. 2002. 

 

7.1.6 TESES E DISSERTAÇÕES 
 

 

 

 

 
 

7.1.7 DOCUMENTO JURÍDICO 
 

 

 

 

Inclui legislação, jurisprudência (decisões judiciais) e doutrina (interpretação 

dos textos legais). Elementos essenciais: 

No caso de Constituição e suas emendas, entre o nome da jurisdição e o título, 

acrescenta-se a palavra Constituição, seguida do ano de promulgação, entre 

parênteses. 

Exemplos: 

 

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Lex: coletânea 

de legislação e jurisprudência, São Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-220, 1998. 

 

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome(s) (por extenso). Título: subtítulo. Data (ano 

de depósito). Folhas. Grau de dissertação ou tese – Unidade onde foi defendida, Local, 

data (ano da defesa). 

 

 

JURISDIÇÃO (PAÍS, ESTADO ou MUNICÍPIO). Título (Lei ou Decreto), número 

da lei, data – dia, mês e ano – Seção, página. 
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BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional nº 9, de 9 de novembro de 

1995. Da nova redação ao art. 177 da Constituição Federal, alterando e inserindo 

parágrafos. Lex: legislação federal e marginalia, São Paulo, v. 59, p. 1966, out./dez. 

1995. 

 

AMAZONAS. Lei nº ......, ANO. Ementa. Nome da publicação, local, volume, fascículo, 

página inicial e final, data da publicação. 

 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 

v. 134, n. 248, 23 dez. 1996.Seção I, p. 27834-27841. 

 

7.1.8 MEDIDA PROVISÓRIA 

BRASIL. Medida Provisória n° 209, de 21 de agosto de 1990. Dispõe sobre as 

funções de confiança a que se refere a Lei n° 7.596, de 10 de abril de 1987 e dá outras 

providências. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília DF, v. 128, n. 

162, p. 15.935, 21 ago. 1990.Seção 1., pt.1. 

 

 

7.1.9 JURISPRUDÊNCIA 

 

Exemplo: (dados fictícios): 

 

 

 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processual Penal. Hábeas Corpus. 

Constrangimento ilegal. Hábeas corpus nº 181.636-1 1ª Turma. Relator: Ministro Hélio 

Mosimann. Brasília, DF, 6 dez. 1994.  

 

Revista do Superior Tribunal de Justiça, n. 95, p. 236-238, mar. 1998. 

 

JURISDIÇÃO (UNIÃO OU NOME DE ESTADO). Órgão judiciário competente, título 

(natureza da decisão ou ementa) e número, partes envolvidas (se houver), relator, local, data 

e dados da publicação. 
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7.1.10 ACÓRDÃOS, DECISÕES, DELIBERAÇÕES E SENTENÇAS DAS CORTES 

OU TRIBUNAIS 

AUTOR (entidade coletiva responsável pelo documento). Nome da Corte ou Tribunal. 

Ementa (quando houver). Tipo e número do recurso (apelação, embargo, habeas-

corpus, mandado de segurança, etc.). Partes litigantes. Nome do relator precedido da 

palavra "Relator". Data, precedida da palavra (acórdão ou decisão ou sentença) 

Dados da publicação que o publicou. Voto vencedor e vencido, quando houver. 

 

Exemplo: 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ação Rescisória que ataca apenas um dos 

fundamentos do julgado rescindendo, permanecendo subsistentes ou outros aspectos 

não impugnados pelo autor. Ocorrência, ademais, de imprecisão na identificação e 

localização do imóvel objeto da demanda. Coisa julgada. Inexistência. Ação de 

consignação em pagamento não decidiu sobre domínio e não poderia fazê-lo, pois 

não é de sua índole conferir a propriedade a alguém. 

Alegação de violação da lei e de coisa julgada repelida. Ação rescisória julgada 

improcedente. Acórdão em ação rescisória n. 75-RJ. Manoel da Silva Abreu eEstado 

do Rio de Janeiro. Relator: Ministro Barros Monteiro. DJ, 20 nov. 1989. 

Lex: Coletânea de Legislação e Jurisprudência, São Paulo, v.2, n. 5, jan. 1990.p.7-14. 

 

 

8.  BANCA EXAMINADORA 

 

A defesa do artigo científico perante a banca examinadora será exigência de 

4ª NPC dos alunos de “TCC ”. 

A programação das bancas com data e hora será estabelecida pela 

Coordenação de Trabalho de Curso e publicada no segundo semestre, logo após o 

lançamento das notas da 3NPC. 

A banca será composta pelo “professor orientador” que será o presidente da 

Banca, um “professor convidado” pela Coordenação de Trabalho de Curso, ou ainda, 

com indicação do próprio aluno, aprovado pela Coordenação de Trabalho de Curso, 

e ainda por um “professor indicado” pela Coordenação de Trabalho de Curso. 
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8.1 DO PROFESSOR CONVIDADO 
 

O professor “convidado” indicado pelo aluno pode ser da Instituição ou não. 

Se for de fora da Instituição deve ser efetivamente professor de Direito, com pelo 

menos título de especialista, e não ser parente até 2ª grau do aluno.  

Para que possa haver essa indicação pelo aluno, o mesmo deve entrar em 

contato com o professor indicado e apresentar o termo de compromisso de 

participação na Banca Examinadora disponibilizado pela Coordenação de Trabalho 

de Curso, que deverá ser devidamente assinado e devolvido na Coordenação de 

Trabalho de Curso.  

Não havendo indicação do aluno, o professor será indicado pela Coordenação 

de Trabalho de Curso. 

 

8.2 REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA BANCA 
 

Para estar apto à apresentar seu Trabalho de Conclusão de Curso perante a 

Banca Examinadora na 4ª NPC o aluno deverá apresentar três vias da versão original 

de seu artigo científico devidamente corrigido conforme orientação do professor 

orientador e da disciplina, em ocasião da 3ª NPC, com Termo de Liberação para 

Banca assinado pelo professor orientador, na data estabelecida pela Coordenação de 

Trabalho de Curso, sob pena de ter que solicitar a segunda chamada e ser penalizado 

com 2,0 (dois) pontos negativos.  

Após a aprovação pela Banca Examinadora o acadêmico terá até 15 (quinze) 

dias corridos para entregar os formulários preenchidos e assinados, bem como  uma 

versão em CD-ROOM com o trabalho salvo em PDF. A nota será lançada apenas 

após o depósito (entrega) e a aprovação pela coordenação de trabalho de conclusão 

de curso.  

 

8.3 DA DEFESA 
 

Na defesa, o aluno em “TCC ” terá até 15 (quinze) minutos para defender seu 

artigo científico perante a banca examinadora, podendo haver a concessão de mais 

05 (cinco) minutos. Os componentes da banca terão 05 (cinco) minutos para fazer 
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considerações, e no caso de perguntas, o aluno terá 05 (cinco) minutos para 

responder cada uma. 

A atribuição das notas se efetivará após o encerramento da defesa. A nota 

final do aluno é o resultado da média aritmética das notas atribuídas pelos 03 (três) 

membros da banca examinadora.  

Se o aluno for reprovado, terá no máximo 05 (cinco) dias para apresentar 

reformulações sugeridas pelos componentes da Banca. O aluno que não se 

apresentar para a sua defesa oral, sem motivo justificado estará automaticamente 

reprovado na disciplina TC . 

 

Manaus, janeiro de 2019. 

 

                  Profa. MSc. Luciana de Souza Ramos 
Coordenadora do Curso de Direito do CIESA 

 
 

                                                   Prof.ª. Lyvia Fabiana Moutinho Lyra 

Coordenador de Trabalho de Curso de Direito do CIESA 
 
 

 
 

APÊNDICE 
 
 

DICAS  PARA A CONFECÇÃO DO ARTIGO 
 

O TC deve ter a seguinte formatação geral:  

 Papel: tamanho A4 branco  

Configuração de página:  
 
a) Superior e esquerda: 3 cm  
b) Inferior e direita: 2 cm  

 Fonte: tipo Arial ou Times New Roman  
 
a)Tamanho 12 para o corpo do trabalho  
b)Tamanho 10 para notas de rodapé, citações diretas e legendas de figuras, gráficos e 
desenhos. 
  

 Os títulos devem ser separados dos textos que os precedem ou sucedem por 2 
espaços de 1,5. Desmarcar o espaçamento automático para manter o espaço 1,5 
entre parágrafos.  
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Espaçamento:  
 
a) Entrelinhas: 1,5 para todo o corpo do trabalho e simples para as notas de rodapé, 
citações diretas e legendas.  
b) Recuo de parágrafo: 1,5 cm 
 

 Alinhamento de parágrafo: justificado  

 Paginação: Os elementos pré textuais, a partir da Folha de Rosto, são contados, 
mas não numerados. A indicação numérica deve ser contínua e aparece a partir 
da primeira página textual, o que geralmente corresponde à Introdução do 
trabalho.  

 
 

Dicas para a elaboração do TC:  
 
     O Projeto de Pesquisa deve servir como base para a elaboração do Artigo, 
excetuando-se quando não houver possibilidade de continuidade do mesmo em função 
da necessidade da troca do tema para viabilizar o desenvolvimento da pesquisa.  
 
Sobre a formatação:  
 
             Um Projeto de Pesquisa tem formatação distinta de um artigo ou monografia, o 
que requer uma reorganização do que já foi desenvolvido anteriormente. A introdução 
deve contemplar os motivos da escolha do tema, sua relevância, justificativa, objetivos e 
metodologia em um texto corrido em parágrafos e não em tópicos.  
 
 
         No artigo o desenvolvimento deve aproveitar a revisão de literatura do projeto, 
ampliando-a, conforme a necessidade da pesquisa. É autor (aluno) quem escreve o texto, 
utilizando as citações diretas e indiretas como apoio e suporte ao trabalho. A conclusão 
não deve conter elementos novos nem citações, devendo apenas concluir as ideias 
apresentadas no desenvolvimento do trabalho. 
  
Sobre a escrita:  
 
         A escrita do trabalho deve comunicar claramente o que o autor deseja passar ao 
leitor do seu trabalho, portanto, Como a função da linguagem científica é referencial, 
“nada” deve ficar subentendido, nas entrelinhas, e as formas verbais e os pronomes 
devem estar na terceira pessoa, para marcar a imparcialidade do autor. 
 
Dicas para a introdução:  
 
       Considere a introdução uma forma concisa de apresentação. Geralmente ela é escrita 
em seis parágrafos (um parágrafo para cada item), contendo as seguintes informações:  
1º parágrafo - a apresentação do tema (área)  
2º parágrafo - a abordagem do título dentro do tema  
3º parágrafo - as questões norteadoras  
4º parágrafo - os objetivos: o autor aponta o que pretende com a pesquisa  
5º parágrafo - a justificativa da escolha do tema – aqui se apresenta a relevância social 
do tema. Os motivos que despertaram o interesse do autor em relação ao assunto. 
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Dicas para o desenvolvimento do trabalho:  

Não faça cópia literal - Quando referenciando outros trabalhos, procure resumir as 
ideias principais. Cópia literal é inadequado se não tiver entre aspas ou em recuo de 4 
cm com a referência completa.  

Corretor automático - Use e abuse de corretores automáticos. Usar um corretor 
gramatical pode ser igualmente útil. Mas lembre-se de que nada substitui uma revisão 
cuidadosa. Peça a terceiros que leiam o seu trabalho.  

Uma seção (um capítulo) é formada por mais de uma página. Jamais termine um 
item com citação.  

Evite frases longas - Se a mesma frase ocupa mais de 3 linhas (em coluna simples), 
revise-a e tente dividi-la em sentenças menores.  

Sujeito e verbo - Cada frase deve ter um sujeito e um verbo.  

Evite usar a primeira pessoa - O trabalho deve ser escrito na terceira pessoa do 
singular.  

Gírias são inadmissíveis - Assim como ironias, brincadeiras, e referências pessoais 
ao leitor.  

Consistência no uso de tempo verbal. - Seja consistente no use de tempo verbal - 
não fique trocando entre passado e presente.  

Siglas esclarecidas - Quando uma sigla é introduzida no texto deve vir entre 
parênteses, logo após a citação do seu significado. Lembre-se de que o leitor pode não 
saber o que a sigla significa.  

Expressões latinas, palavras estrangeiras e títulos principais das obras - em itálico.  

O trabalho deve ter relevância, originalidade, mérito técnico-científico, uma boa 
apresentação, organização e legibilidade (coesão e coerência, clareza e objetividade).    
 
Qualidades Essenciais na Redação Científica:  
 

Correção: uso do padrão culto da língua.  

Concisão: síntese, brevidade, sem repetições  

Clareza: transparência, organização do pensamento  

Objetividade: direto, sem considerações pessoais, redundâncias ou pleonasmos.  

Imparcialidade: justo, sem motivações pessoais  

Precisão: exatidão, rigor, foco sempre voltado para o tema.  

Harmonia: ter ordem, consonância, coerência.  

Originalidade: ser singular, único, sem plágio.  

Vigor: ter conteúdo, não fazer uso de superficialidades.  

Simplicidade: ser natural, compreensível, sem palavras rebuscadas ou em desuso.  
 
O que deve ser evitado:  
 
1. Frases longas;  
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2. Erros ortográficos;  

3. Palavras estrangeiras ou em desuso;  
 
4. Cópia literal (plágio é crime);  
 
5. Erros gramaticais (concordância, conjugação, crase);  
 
6. Vícios de linguagem (pleonasmos, cacofonia – ex: boca dela);  
 
7. Uso de linguagem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MODELO DOS FORMULARIOS   
 
 

 
 
 
Anexo 1 – ACEITE 
Anexo 2 – CONFIRMAÇÃO DO ACEITE 
Anexo 3 – RELATÓRIO 
Anexo 4 – TERMO DE LIBERAÇÃO PARA BANCA 
Anexo 6 – AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DO ARTIGO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO 
Anexo 7 – Modelo Estrutura Projeto Científico 
Anexo 8 – Modelo Estrutura do Artigo Científico 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 
Nome do Aluno 
 
 

Turma Matrícula 

E-mail 
 
 

Telefone 

Nome do Orientador 
 
 
Titulo do TC 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

AUTORIZAÇÃO  
 
 
               DECLARO, para os devidos fins, que na qualidade de aluno(a), acima identificado(a), 
autorizo o CIESA a publicar meu ARTIGO CIENTÍFICO no Sistema do CIESA EDUCACIONAL, no 
site do CIESA (www.ciesa.br), em repositório Institucional para consulta e download. 
 
               ATESTO, ainda, que o conteúdo do meu ARTIGO (Trabalho de Curso), é de minha 
responsabilidade e que a produção científica não é plágio. 
 
 

Manaus, ______ de __________________________ de 20_____. 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do aluno  
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

               COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

FORMULÁRIO PARA DEFINIÇÃO DO TEMA E DE INDICAÇÃO DO ORIENTADOR DO 

TRABALHO DE CURSO 

I –  DADOS PESSOAIS DO ORIENTANDO: 

 

NOME: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

MATÍCULA: ______________________  TURMA: _________________________________ 

 

II –  DADOS SOBRE O TRABALHO: 

TEMA: ___________________________________________________________________________ 

 

DELIMITAÇÃO DO TEMA: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

III– ESCOLHA E ACEITE DO PROFESSOR ORIENTADOR:    

 

 NOME DO PROFESSOR ORIENTADOR: 

_________________________________________________________________________________ 

 

ACEITE DO PROFESSOR ORIENTADOR:    

 Declaro aceitar a orientação do discente qualificado no presente termo para elaboração 

de ___________________________________________ como requisito de Trabalho de Curso no 

ano letivo de 2019. 

ACEITE:       Professor Orientador                            Manaus(AM), ______/_______/ 2019 
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COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

                      COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Ficha de Acompanhamento do Trabalho de Curso 

 

Período a que se refere o relatório:    NPC Ano  

        

 

 

Observações do professor orientador: 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Assinatura Professor Orientador   Nota __________________ 

 

Assinatura do Orientando 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 
Nome do Aluno 
 
 

Turma Matrícula 

E-mail 
 
 

Telefone 

Nome do Orientador 
 
 
Titulo do TC 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

AUTORIZAÇÃO  
 
 
               DECLARO, para os devidos fins, que na qualidade de aluno(a), acima 
identificado(a), autorizo o CIESA a publicar meu ARTIGO CIENTÍFICO no Sistema do 
CIESA EDUCACIONAL, no site do CIESA (www.ciesa.br), em repositório Institucional 
para consulta e download. 
 
               ATESTO, ainda, que o conteúdo do meu ARTIGO (Trabalho de Curso), é de 
minha responsabilidade e que a produção científica não é plágio. 
 
 

Manaus, ______ de __________________________ de 20_____. 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do aluno  
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

TERMO DE LIBERAÇÃO PARA ENTREGA DE ARTIGO COMO REQUISITO OBRIGATÓRIO 
PARA CONCLUSÃO DE CURSO 

 
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

Nome do Aluno 
 
 

Turma Matrícula 

E-mail 
 
 

Telefone 

Nome do Orientador 
 
 
Titulo do TC 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

TERMO DE LIBERAÇÃO PARA ENTREGA DO ARTIGO EM CD 
 
 
               DECLARO, para os devidos fins, que o aluno (a) acima identificado (a), está liberado (a) 
para submeter o(a) seu ARTIGO CIENTÍFICO à avaliação. 
 
               ATESTO, ainda, que suas atividades de Trabalho de Curso, neste ano letivo, ficaram sob 
minha orientação e responsabilidade e que a produção científica do aluno não é plágio. 
 
 

Manaus, ______ de __________________________ de 20_____. 
 
 

____________________________________________ 
Professor Orientador 
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MODELO DE PROJETO DE ARTIGO 
CIENTÍFICO 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ENSINO SUPERIOR DO AMAZONAS 

CURSO DE DIREITO 

 

 

 

PROJETO DE ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 

 

TITULO DO PROJETO 

 

 

 

 

NOME DO ALUNO ORIENTANDO 
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MANAUS – AM 

2018 

NOME DO ALUNO ORIENTANDO 

 

 

 

 

 

 

TITULO DO PROJETO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Artigo científico apresentado como 

exigência da Disciplina Trabalho de Curso para 

obtenção do grau de Bacharel no Curso de Direito 

do Centro Universitário de Ensino Superior do 

Amazonas – CIESA, sob a orientação do prof. 

MSc. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
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MANAUS – AM 

2018 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

 Título:  

 

 Autor: 

 

Professor Orientador:  

 

 Curso: 

 

Linha de Pesquisa: 

 

 Duração da pesquisa: 

 

Instituição Envolvida: 

  

2 OBJETO 

2.1 TEMA 

2,2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

2.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

2.4 HIPÓTESE 

 

3 JUSTIFICATIVA 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

CONCEITOS OPERACIONAIS 

 

6 METODOLOGIA 

MÉTODO DE ABORDAGEM 

PROCEDIMENTOS 

TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

7 ESTRUTURA DO TC 
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