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 NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE MONOGRAFIA DO 

CURSO DE DIREITO 

 

 

Para alcançar o perfil desejado de egresso com características de formação crítica e 

reflexiva voltada para a análise e o domínio de conceitos e da terminologia jurídica; consciência 

de argumentar, interpretar e valorar os fenômenos jurídicos e sociais de acordo com o lugar e o 

momento em que os mesmos se realizam; postura reflexiva e visão crítica que possibilite uma 

aprendizagem do direito autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da ciência do direito, 

da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania, dentre outras, é importante que o 

futuro profissional do direito passe pela experiência de pesquisa e de elaboração de uma 

monografia. 

Algumas habilidades, como capacidade de utilização correta da terminologia jurídica e 

adequada interpretação da ciência do direito; capacidade de utilização de raciocínio jurídico, de 

argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; capacidade de interpretar, de forma criativa, 

o direito perante novas e emergentes demandas sociais, econômicas, políticas e culturais, e 

outras serão desenvolvidas através da pesquisa e da monografia, como resultado daquela. 

Por isso, o Trabalho de Conclusão de Curso é atividade acadêmica obrigatória no 

currículo pleno do curso de direito da Faculdade Batista Brasileira, indispensável para a 

colação de grau, consistindo na elaboração e apresentação oral, perante banca, de 

monografia. 

A monografia é o trabalho final do curso, a ser apresentado perante comissão 

examinadora,designada pelo colegiado a que se vincule, e tendo como presidente o professor 

orientador.  

O objetivo principal do Trabalho de Conclusão de Curso é o de propiciar aos estudantes 

uma oportunidade para demonstrar o grau de habilitação adquirido, o aprofundamento temático 

e a percepção do modo de produção do conhecimento científico. 



 

 

O tema da monografia é escolhido pelo aluno, juntamente com o seu orientador, por ele 

escolhido dentre os disponíveis e identificados, vinculando-se a uma das áreas ou disciplinas 

do curso. 

O Trabalho de Conclusão de Curso, na forma de monografia, deve ser sistematizado em 

uma pesquisa individual, orientada por professor orientador, que trate de tema único, abordado 

em profundidade. 

A presença do professor orientador no processo de desenvolvimento da pesquisa e de 

elaboração da monografia é indispensável. Além das funções próprias de um orientador de 

pesquisa, a participação do professor orientador em todas as suas etapas diminui as chances 

de o trabalho não ser feito pelo aluno. 

Por isso o corpo docente do curso de direito da Faculdade Batista Brasileira deve ser, 

em sua maior parte, composto por professores com titulação, o que revela alguma experiência 

com pesquisa. Estes professores terão carga horária específica para o acompanhamento dos 

trabalhos. 

A partir do oitavo semestre do curso, deverá o aluno, cursando a disciplina Metodologia 

da Pesquisa Jurídica, desenvolver um Projeto, delimitando o tema com o professor orientador 

que será o primeiro passo na construção do seu Trabalho de Conclusão de Curso. O aluno, 

após definido em comum acordo com o Professor da disciplina, deverá apresentar uma 

proposta onde serão incluídos, no mínimo, os seguintes itens: Título, Objetivos, Justificativa, 

Metodologia, Bibliografia Inicial. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Faculdade Batista Brasileira obedece a um 

Regulamento geral, aprovado pelo Conselho Superior de Ensino da Instituição, aplicável a 

todos os cursos.  

 

 
 

Art. 1° A elaboração da monografia prevista no currículo pleno do Curso de 

Bacharelado em Direito da Faculdade Batista Brasileira, será resultado de um relacionamento 



 

 

aluno/professor orientador e terá como pretensão dotar o graduando de recursos de 

elaboração, no campo de estudos da graduação. 

Art. 2° O tema da monografia, dentro do campo jurídico curricular, será de livre 

escolha do aluno, de acordo com as linhas oferecidas pelo NEPAD – Nucleo de Estudos e 

Pesquisas aplicados ao Direito, podendo ocorrer, sendo de seu interesse, sob orientação do 

professor - orientador respectivo, este também escolhido pelo mesmo aluno, dentre os 

professores - orientadores relacionados pela Faculdade para o Curso. 

Art. 3° Para cada monografia deverá ser previamente acertado pelo aluno, junto ao 

seu orientador, um Projeto de Pesquisa, de acordo com o seguinte roteiro: 

I - Capa 

II - Folha de Rosto 

III - Introdução expondo o Tema 

IV - Problema 

V - Hipótese 

VI - Referencial Teórico 

VII - Objetivos 

VIII - Justificativa 

IX - Metodologia 

X - Recursos 

XI - Cronograma 

XII - Referências 

XIII - Anexos 

 



 

 

Art. 4° Na monografia, o aluno deverá demonstrar conhecimento e domínio do 

assunto nela versado, não se lhe exigindo posicionamentos ou análises que a configurem 

como dissertação ou tese. 

Art. 5° A monografia será apresentada pelo graduando perante Banca Examinadora 

constituída de três professores, cabendo ao aluno apresentar defesa das colocações feitas no 
documento, em caso de questionamentos postos pela Banca ou por examinador, 
individualmente, no que poderá contar com a participação, para efeito de esclarecimentos de 

tópicos e colocações, do seu orientador de monografia, que deverá estar presente ao ato da 
apresentação. 

Art. 6° A monografia a ser apresentada pelo aluno à Banca Examinadora não 

poderá configurar-se com menos de 40 (quarenta) páginas, nem com mais de 60 (sessenta), 
excluindo-se os pré e pós-textuais e deverá estar em conformidade com a ABNT. 

Art. 7° Finalizada a monografia, o Professor Orientador formará a banca e designará 

dia e hora para a apresentação. 

I- A banca será constituída pelo Professor Orientador, seu presidente, e por mais 
dois Professores sendo que um deles deverá ser obrigatoriamente vinculado 

a IES; 
II- Os trabalhos deverão ser entregues em três cópias impressas e uma em meio 

eletrônico, e depositados pelo Orientador na Coordenação do Curso, com o 

mínimo de 20 dias de antecedência da data estabelecida para Banca 
Examinadora. 
 

Art. 8° A Banca atribuirá ao aluno os conceitos:  

I - Aprovado; 
II -  Aprovado com Louvor; 

III -  Aprovado com Reformulação; 
IV -  Reprovado. 



 

 

§1º Aprovada, sem ressalva ou com louvor, o aluno terá o prazo de oito dias para 
depositar o trabalho final na biblioteca, devidamente encadernado no padrão FBB / 

ABNT; 

§2º Aprovado com ressalva para reformulação, o aluno terá 15 dias para devolver o 
trabalho com as correções indicadas pela Banca; 

§3º Em caso de reprovação, o aluno deverá, no semestre subseqüente, matricular-
se na disciplina Metodologia da Pesquisa Jurídica, e refazer a monografia, 
submetendo-se às regras dos incisos anteriores. 

Art. 9° O tempo definido para a apresentação do trabalho monográfico, em sessão 

aberta da Banca Examinadora, é de no máximo 1 hora distribuída da seguinte forma: 30 
minutos para exposição e 30 minutos para debates e esclarecimentos, aí incluídos tanto o 

questionamento, como a resposta do examinando, e, se necessário, os esclarecimentos do 
professor - orientador. 

Art. 10º A monografia poderá ser apresentada a partir do 9º semestre. E essa fase, 

será a mais indicada para a montagem das Bancas, já que a aprovação é condição 
indispensável para colação de grau respectivo. No 8º semestre, o projeto apresentado como 
avaliação da disciplina Metodologia da Pesquisa Jurídica será apresentado no Seminário 

Transdisciplinar no final do semestre e após o mesmo, entregue ao Professor responsável pela 
orientação que iniciará a mesma. 

 Art. 11º  Na avaliação do trabalho monográfico, a Banca Examinadora levará em 

consideração: 

I - O conteúdo e relevância do trabalho realizado, considerando-se sua 
atualidade e importância do tema, além do seu possível proveito ou 

contribuição, na área a que se aplique; 

II - a consistência metodológica, compreendendo: estrutura, logicidade e 
linguagem em que foi desenvolvida; 

III - a apresentação do trabalho, com a demonstração de domínio da matéria 
versada e a clareza do que for exposto. 



 

 

Art. 12º A Coordenação do Curso divulgará, semestralmente, a relação dos 

professores - orientadores de monografia que poderão ser escolhidos, vinculando-os às suas 

áreas respectivas. 

Parágrafo Único - Nenhum orientador poderá estar vinculado, ao mesmo tempo, a 

mais de 10 (dez) trabalhos monográficos. 

Art. 13º O professor-orientador proporcionará orientação permanente ao aluno e 

diligenciará, junto à Faculdade, quando necessário, para obtenção do acesso a instituições 
outras, para a coleta de dados e informações pertinentes à monografia. 

I- O orientador deverá entregar mensalmente à Coordenação do Curso; relatório de 
acompanhamento do aluno. 

II- Esse relatório deverá conter: 

a) Nomes (do orientador e do orientando), tema da pesquisa, descrição da 
pesquisa, descrição da orientação, data e assinaturas. 

Art. 14º Durante a realização do trabalho, o aluno receberá do professor - orientador 

subsídios e apoio, no interesse do desenvolvimento, com qualidade, do trabalho em 
elaboração. 

Art. 15º O Orientador poderá permitir que haja uma co-orientação a ser feita por 

professor ou profissional de fora dos quadros institucionais, mediante proposta do aluno ou de 
professor-orientador da área, aceita pelo aluno, e desde que o curriculum vitae, scholaris et 
studiorum do indicado revele condições efetivas para a orientação e se componha a indicação 

de sua declaração expressa de aceitação e compromisso com o trabalho que assume, sem 
importar em qualquer ônus ou vínculo empregatício para com esta Instituição. 
 

Art. 16º Os casos omissos, assim como os recursos interpostos, serão apreciados 

pelo Colegiado do Curso, cabendo recuso ao Conselho Superior de Ensino da Instituição. 

 


