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1 INTRODUÇÃO

O

presente

trabalho

científico

monográfico

tem

como

tema:

HARMONIZAÇÃO DO DIREITO DO CONSUMIDOR NO MERCOSUL. A finalidade
da apresentação da defesa deste trabalho monográfico está na aprovação por
Banca Examinadora para obtenção de grau de bacharel em Direito na Faculdade de
Direito de Varginha – FADIVA.
A problemática do presente trabalho é que apesar de ser uma realidade, o
MERCOSUL carece de uma proteção efetiva do consumidor, na esfera de seu
mercado, assim comprometendo seus objetivos.
O presente trabalho propõe-se a demonstrar, por meio de estudo legal,
doutrinário e jurisprudencial a possibilidade e a necessidade de harmonização do
direito do consumidor no MERCOSUL, uma vez que o tema é de relevante
importância para os consumidores deste mercado, para o cenário, não só do
comércio no âmbito do bloco mercosulino e de sua economia que desponta para
uma expansão mas, como também, para o efetivo processo formal de consolidação
do bloco.

A INTRODUÇÃO DEVE CONTER: 1) O PORQUÊ DA ESCOLHA DO
TEMA E SUA IMPORTÂNCIA; A PROBLEMATICA; 2) OS OBJETIVOS; 3) A
METODOLOGIA; 4) CITAR A OBRA OU OBRAS (COM SEUS RESPECTIVOS
AUTORES) QUE MAIS FORAM UTILIZADAS NA REDAÇÃO DA MONOGRAFIA,
EXPRESSANDO ASSIM O POSICIONAMENTO ADOTADO; E, FINALMENTE 5) A
ESTRUTURA DO TRABALHO EM SINTESE DOS CAPÍTULOS.
Objetivo geral: é formulado em dimensões gerais da metas que se deseja
atingir ao final do estudo. Costuma-se iniciar os objetivos, com verbos que indiquem,
com precisão, a ação a ser empreendida e na forma do infinitivo. Exemplos de
Verbos: discutir, viabilizar, analisar, verificar, determinar-se-á, etc.
Objetivos

específicos:

Nestes

objetivos,

é

necessário

especificar

precisamente a ação conforme as etapas da problematização. São utilizados para
descrever o que se pretende em cada capítulo. Usam-se verbos que tenham um
sentido restritivo da ação a ser empreendida e na forma do infinitivo.
Exemplos:Verbos exemplos: discutir, elencar, enumerar, tratar-se-á, pormenorizar.

A metodologia utilizada para a realização da presente pesquisa foi
baseada no método (PODE SER: DEDUTIVO, INDUTIVO, COMPARATIVO,
HISTÓRICO, ETC.) para a organização estrutural do trabalho, que contou também
com pesquisas a livros, periódicos, leis, artigos científicos, documentos eletrônicos e
Internet.Neste momento do trabalho, algumas questões devem ser refletidas; por
exemplo: como o tema será pesquisado; será uma pesquisa bibliográfica; terá
pesquisa de campo;como a bibliografia será selecionada e como se dará o
desenvolvimento do trabalho.

Para tratar dos capítulos, facilita reescrever o sumário em frase/oração
que dê sentido ao texto. EXEMPLO:
RESUMO.......................................................................................................................
ABSTRACT...................................................................................................................
INTRODUÇÃO ..............................................................................................................
1 O INSTITUTO DA ARBITRAGEM .............................................................................
1.1 Conceitos ...............................................................................................................
1.2 Origem ....................................................................................................................
1.2.1 Na idade média ...................................................................................................
1.2.2 Na era moderna ..................................................................................................
1.3 Natureza jurídica da arbitragem ...........................................................................
1.4 Arbitragem e conciliação ......................................................................................
1.4.1 Espécies ..............................................................................................................

No capítulo 1 tratar-se-á do instituto da arbitragem, seus conceitos e
origem, a evolução histórica na idade média e na era moderna, sua natureza
jurídica, a arbitragem e a conciliação e suas espécies.

ATENÇÃO:
Para fazer as Referências Bibliográficas olhar no site da Fadiva – item
TCC IC: 1.2 Roteiro para elaboração.

Recomenda-se que a introdução fique em duas páginas, no máximo três.
Espero que este modelo auxilie a todos. Boa introdução a todos!!

