Resumo de Monografia Juridica.
Tecnicas E Procedimentos De Pesquisa
Com Exercicios
É prática corrente nos meios editoriais que pessoas sejam convocadas à
análisede textos originais em áreas específicas visando à sua publicação.
Este procedimento via de regra visa a referendar a obra que estiver em
apreço dada sua qualidade literária e seu teor científico. Não obstante
Wilson José Gonçalves ser estreante como autor de uma obra didática há
que se considerar que o caráter inovador das propostas contidas em
Monografia Jurídica - técnicas e procedimentos de pesquisa com
exercícios práticos corroboram com o rico currículo do jovem advogado
que por si só bastaria para afiançar a boa qualidade de seu trabalho. Ditas
estas palavras iniciais também é preciso registrar que o prefaciador se
sente honrado em poder participar da feitura deste livro que por suas
características certamente fará sucesso entre os amantes dos trabalhos
científicos. Aliás Monografia Jurídica - técnicas e procedimentos de
pesquisa com exercícios práticos está muito bem fundamentada em
termos de bibliografia embora dela se liberte para construir seus próprios
paradigmas. Para tanto o autor estrutura seu trabalho em duas grandes
partes. A primeira denominada Elaboração da Monografia está constituída
de 12 etapas ou passos formais acompanhando com exercícios práticos e
a segunda trata de Técnicas e Procedimentos de Pesquisa em que faz
uma espécie de revisão sintética da primeira além de indicar alguns
procedimentos práticos aos candidatos à pesquisa. As 12 etapas
sugeridas na primeira parte do livro obedecem a uma seqüência lógica e
contém os passos formais para a elaboração de uma monografia/
dissertação/tese. Na ordem são as seguintes: escolha do tema coleta de
dados e planejamento de ações sumário provisório seletividade dos
materiais resumo da monografia escolha do orientador métodos e
desenvolvimento da pesquisa leitura e registro das idéias redação revisão
e avaliação da pesquisa revisão final do texto e preparativos para defesa.
O melhor aproveitamento deste livro de Wilson José Gonçalves requer
antes de qualquer procedimento metodológico uma leitura integral no
sentido da percepção do encadeamento de suas partes e respectivos
passos. Igualmente é preciso destacar que muito embora a presente obra

tenha sido concebida para atender estudantes e pesquisadores das
Ciências Jurídicas pode com segurança ser utilizada por estudiosos de
outras áreas do conhecimento dado o seu caráter generalista. Enfim
representa um belo esforço da UCDB por intermédio de um jovem e
venturoso professor em oferecer à comunidade um trabalho realmente
digno de nota.
Acesse aqui a versão completa deste livro

