
MONOGRAFIA 

setembro/2021



PAUTA DA REUNIÃO:

- QUESTÃO ADMINISTRATIVA: próxima entrega

- MONOGRAFIA – o que cuidar



PRÓXIMA ENTREGA:

PARTE DO TCC – mas que parte?!

Sugerimos: MÍNIMO 15 páginas de desenvolvimento.

No entanto,

O ALUNO PRECISA: seguir as instruções do Orientador



PRÓXIMA ENTREGA:

(PARTE DO TCC - mínimo de 15 p. de desenvolvimento)

PRAZO: 27.09.21 e 29.09.21.

TÍTULO DO E-MAIL: NOME DO ORIENTADOR – NOME DO 
ALUNO – TÍTULO DO TCC 

ENCAMINHAR PARA:

• o e-mail do TCC – tccdireito2021@outlook.com

• o e-mail do colegiado – colegiadodireito@ufpel.edu.br

• o e-mail do Orientador. 



REGULAMENTO DO TCC

Art. 13. A monografia será apresentada com observância 
às seguintes prescrições formais, sem prejuízo das normas 
da Associação Brasileira das Normas Técnicas (ABNT) e 
das normas constantes no Manual de Normas para 
elaboração de trabalhos acadêmicos da UFPel:

I - ser impressa em folha A4, preferencialmente em papel 
reciclado; 

II - o corpo do trabalho (introdução, desenvolvimento e 
conclusão) terá, no mínimo, 30 (trinta) folhas e, no 
máximo, 50 (cinquenta). 

III - parecer do orientador. Parágrafo único. A 
inobservância de qualquer das exigências constantes nos 
incisos deve ser levada em consideração para fins de 
atribuição de conceito pela banca de avaliação. [...]



O aluno precisa conhecer:

- Regulamento do TCC da Faculdade de 
Direito da UFPel

- Manual de Normas para elaboração de 
trabalhos acadêmicos da UFPel





Manual de normas UFPel para 
trabalhos acadêmicos

- auxiliar os alunos na elaboração dos seus 
trabalhos 

- estabelecer um padrão de apresentação de 
trabalhos 



Manual de normas UFPel para trabalhos 
acadêmicos

Introdução, Desenvolvimento e Conclusão ou
Considerações Finais – “deve ser a mesma
utilizada em todo o trabalho: fonte Arial, tamanho
12, entrelinhas de 1,5 cm, parágrafo de 1,25 cm e
texto justificado.” *

Devem ter indicativos numéricos e devem
aparecer no sumário.

*Manual de normas UFPel para trabalhos acadêmicos [livro
eletrônico]: revisão Aline Herbstrith Batista, Dafne Silva de
Freitas e Patrícia de Borba Pereira. - Pelotas: Editora da UFPel,
2019, p. 19-20. Disponível em: ... Acesso em: ...



Manual de normas UFPel para trabalhos 
acadêmicos

“As citações devem ser indicadas no texto pelo
sistema autor-data, que deve ser seguido
consistentemente ao longo de todo trabalho [...]”.*

“Neste manual são adotados dois tipos de notas
de rodapé: Notas explicativas e notas de
referência.”**

* p. 59

** p. 66



O aluno deve usar:
- Legislação na versão oficial – cuidar 

atualização 

- Livros

- Artigos científicos

- Sítios eletrônicos oficiais (TJ, TRF, STJ, 
STF, Câmara dos Deputados... . Gov) 

• Versões impressas e/ou eletrônicas

• Biblioteca – não está limitado à Biblioteca da 
Faculdade de Direito nem à UFPel



ATENÇÃO!!!!!

- Linguagem – evitar a coloquial

- Fontes – referir SEMPRE

- Citações diretas – usar com moderação

USAR: 

- Citações indiretas – aconselhável, pelo 
menos, uma por parágrafo do desenvolvimento



GUIA PARA AVALIAÇÃO: *SUGERIDO*
1. O TCC se propõe a fazer uma análise jurídica do tema 

proposto?

2. O TCC é social e cientificamente relevante e atual?

3. O objeto do trabalho está adequadamente delimitado para 
fins de análise e estudo? Existe um problema ou uma proposta 
de trabalho claramente apresentados?

4. O título refere de forma clara e suficiente o conteúdo do 
trabalho?

5. A redação do trabalho é coerente e clara de forma a permitir 
ao leitor a compreensão das ideias expostas?

6. A redação do trabalho está de acordo com os padrões da 
língua portuguesa?

7. O conteúdo do TCC está apresentado de forma a 
demonstrar o espírito crítico do aluno e a contribuição do autor 
ao Direito?



8. O resultado proposto é consequência do caminho adotado?

9. O texto está suficientemente organizado de forma a ter 
início, meio e fim?

10. O texto e as referências bibliográficas estão redigidos de 
acordo com as notas científicas e de metodologia, bem como 
com o Manual de Normas da UFPel?

11. As referências bibliográficas utilizadas estão em 
consonância com o tema proposto e são suficientes para 
desenvolver o corte adotado?

12. A organização do trabalho e a sua extensão estão em 
consonância com o Regulamento do TCC da Faculdade de 
Direito?

13. O TCC apresenta todos os elementos obrigatórios exigidos 
pela ABNT e o Manual de Normas da UFPel?

14. A introdução e a conclusão/considerações finais estão de 
acordo/ cumprem com as finalidades? 



15. A apresentação oral demonstrou domínio e clareza por 
parte do aluno em relação ao tema e ao conteúdo do TCC?

16. A forma de estruturação da apresentação (tópicos 
abordados, sequência dos tópicos, densidade de 
desenvolvimento de cada um deles) contribuiu para a clareza 
de entendimento do tema e conteúdo do TCC?

17. As respostas do aluno no decorrer da defesa oral, quando 
relacionadas ao tema proposto, foram adequadas e 
suficientes?

18. A postura do aluno foi compatível com a perspectiva de um 
momento formal de apresentação e defesa de um TCC?

19. As limitações de tempo para a apresentação oral do TCC 
foram respeitadas?

20. A defesa oral do TCC é compatível com o texto escrito 
entregue para avaliação?



ATENÇÃO:

ESSES QUESITOS SÃO:

UMA SUGESTÃO 
DE CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO

NO REGULAMENTO:

TRABALHO ESCRITO 7,0

DEFESA ORAL 3,0


