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Sobre o trabalho final
Vamos fazer uma pesquisa jurimétrica!

Na primeira parte, você fará o planejamento de uma pesquisa. Isso
envolve de�nir, em detalhes:

O tema (título) de sua pesquisa
Contextualização (aspectos teóricos sobre o tema)
As perguntas de pesquisa (entre 2 e 4)
Abrangência: recortes regional, temporal, tema etc
A forma de coletar os dados
Descrição dos grá�cos que serão analisados
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Coleta de dados
Vamos considerar a jurisprudência do TJSP como fonte de dados.
Por esse motivo, sua pesquisa deve, necessariamente, ser
retrospectiva.
A base de dados deve ser possível de se obter a partir de uma
pesquisa na Consulta de Jurisprudência do TJSP.

Você pode considerar outros �ltros para obter a base de sua pesquisa,
desde que eles estejam disponíveis na lista de variáveis a seguir. 3 / 8

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do


Número do processo
Área do direito (Criminal, Civel)
Classe
Assunto
Câmara
Relator(a)
Valor da causa
Comarca de origem

Tipo de pessoa no polo ativo
Tipo de pessoa no polo
passivo
Resultado (reformou, não
reformou, etc)
Unanimidade
Data da decisão
Tempo do recurso

Limites de análise
Sua pesquisa deve ser possível de responder com cruzamentos das
seguintes variáveis:
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Exemplo de entrega

Reformas de decisão em acórdãos que citam Covid-19 em 2021.
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Tema Contexto Perguntas Escopo Coleta Análises

http://127.0.0.1:3628/00-trabalho-final.html?panelset=tema#panelset_tema
http://127.0.0.1:3628/00-trabalho-final.html?panelset=contexto#panelset_contexto
http://127.0.0.1:3628/00-trabalho-final.html?panelset=perguntas#panelset_perguntas
http://127.0.0.1:3628/00-trabalho-final.html?panelset=escopo#panelset_escopo
http://127.0.0.1:3628/00-trabalho-final.html?panelset=coleta#panelset_coleta
http://127.0.0.1:3628/00-trabalho-final.html?panelset=an%C3%A1lises#panelset_an%C3%A1lises


Seminário
Modelo: pitch de vendas (5 minutos).

Você deve defender a importância de sua pesquisa.

Cada slide será um dos tópicos: Tema, contexto, perguntas, escopo,
coleta, análises.

Uma pessoa é responsável por falar, e

a(s) outra(s) por responder dúvidas.

Total: 8 minutos por grupo.
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O que entregar?
Arquivo em PDF com até 3 páginas, contendo todos os elementos
pedidos.

Os RAs da equipe devem ser preenchidos na submissão.

É uma boa prática mostrar print screens detalhando o processo de
coleta.

O arquivo deverá ser enviado pelo Teams.
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Prazos

Data do seminário: de acordo com o plano de aulas.

Data de entrega: 1 semana após o seminário
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