
SEMINÁRIO TEMÁTICO 
Projeto de pesquisa na Ciência Jurídica 

Sábados: 08h às 13h40min. 
 
I – PROFESSORA: Mariza Rios/ Maria Carolina  
II – TEMA GERAL: Projeto de Pesquisa na Ciência Jurídica.  
III – EMENTA: A pesquisa cientifica exige que o pesquisador tenha um bom e eficiente Projeto de Pesquisa. A 
qualidade da pesquisa depende de uma proposta metodológica que seja capaz de orientar o pesquisador 
focado no tema/problema escolhido e, assim, o resultado do trabalho científico tem maior possiblidade de 
apresentar repostas consistentes e atuais sobre a realidade socio/jurídica da contemporaneidade.  
IV – OBJETIVOS: 
Objetivo Geral: Oferecer subsídios teórico e metodológico para a construção de um Projeto de Pesquisa de 
qualidade e atual.  
Objetivos Específicos: 1) oferecer uma base teórica do Projeto de Pesquisa no campo da ciência jurídica; 2) 
compreender os pressupostos metodológicos para a formulação da proposta de pesquisa; 3) compreender a 
obrigatoriedade da organização da pesquisa observando as normas da Instituição – Dom da Produção 
Acadêmica; 4 Formular uma proposta de Pesquisa Monográfica.  
V – METODOLOGIA: Estudo dialógico referente ao tema, em forma de oficina prática na formulação do 
Projeto de Pesquisa.   
Oficina 1- Tema: A pesquisa Jurídica na contemporaneidade: temas atuais, objetivos, justificativa e 
metodologia.   
Oficina 2- Tema: Revisão bibliográfica/Referencial teórico.  
VI – AVALIAÇÃO: Participação :10 pontos  
Fichamento, com citação, dos textos obrigatórios: 20 pontos 
Revisão/referencial teórico: 40 pontos 
Apresentação da proposta de pesquisa: 30 pontos.  
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula  
VIII – CRONOGRAMA:  03 encontros 
 

Mês Dias do seminário 

Abril  25  

Maio 16, 23 

IX – PARTICIPANTES: Toda comunidade acadêmica.  
X – INSCRIÇÕES: 

 Somente de  06 a 13/03, por meio do Portal Acadêmico.  

 Alterações e cancelamento:   24 a 26/03 , através do Portal Acadêmico.  
A) Para contar como Seminário Temático: 

1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 210,00  (duzentos e dez 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 2020. 
 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. 

4º) EGRESSO: 50% de desconto no valor do Seminário Temático. 
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 

 


