
 
 

FACULDADE DO SUDESTE GOIANO 

Av. Lino Sampaio nº 79 Centro Pires do Rio – Goiás 

 

 

ATIVIDADES INTERDISCIPLARES 2018/2 

 

2º PERÍODO DE DIREITO  

 

Este guia descreve os procedimentos para a realização das Atividades Interdisciplinares 

do 2º período do Curso de Direito da Faculdade do Sudeste Goiano – (FASUG).  

 

 

ATIVIDADE INTERDISCIPLINARE 

 

 

Resenha crítica: 

 

O trabalho deverá ser realizado em grupo 5 (cinco) alunos e se constituirá na leitura da 

O Dever do Advogado. Carta a Evaristo de Morais de Rui BARBOSA e na 

elaboração de uma Resenha Crítica (de acordo com as normas da ABNT). 

Na Resenha Crítica deverá ser elaborada na perspectiva interdisciplinar. 

A realização do Resenha Crítica deverá obedecer às orientações do anexo I. 

Data para entrega até o dia: 23/10/2018 

Disponível: http://intervox.nce.ufrj.br/~ballin/dever.pdf 

 

Objetivo  

 

Cumprir etapa do processo de ensino e aprendizagem prevista no Projeto Pedagógico do 

Curso de Direito da FASUG, verticalizando, interdisciplinarmente, conhecimentos a 

respeito das áreas do Direito e afins. 

 

 

Cronograma 

   

Apresentação da atividade aos alunos: 07/08 

 

Orientação dos alunos pela professora orientadora: 07/08 a 16/10 

 

Entrega da resenha: 23/10 

 

 

 

 

 

 

http://intervox.nce.ufrj.br/~ballin/dever.pdf


ANEXO I 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DA RESENHA CRÍTICA 

 

 

 

Trabalho em grupo – 5 alunos 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. A resenha crítica deverá ser entregue até o dia 23/10. 

2. O texto deverá ser formatado em página A4, justificado, com margens superior e 

esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5. 

 

3. A resenha crítica deverá ocupar no mínimo três, e no máximo cinco páginas, 

contendo obrigatoriamente os itens subsequentes: Cabeçalho (autor do artigo científico; 

título; edição; cidade; revista; ano; volume; número total de páginas; nomes completos 

dos alunos);  

 

Texto (informações gerais sobre o autor da obra, descrição do conteúdo, destacando 

pontos relevantes);  

 

Comentários críticos (ressaltar pontos positivos e negativos da obra). Indicar as 

contribuições da obra para o direito, a sua importância para as disciplinas do 2º 

semestre e disciplinas afins. 

 

4. Na seção referências bibliográficas devem ser listadas apenas as obras mencionadas 

no texto, com limite de até cinco referências, em ordem alfabética, justificadas a 

esquerda, conforme as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) (NBR 6023) no Manual Institucional para elaboração, formatação e 

apresentação de trabalhos acadêmicos.  

 

5. Serão considerados na avaliação da resenha crítica a redação, a descrição do conteúdo 

e a capacidade crítica para discussão do artigo científico. 

 

 

 

 

Profa. Me. Natasha Gomes Moreira Abreu 

01/08/2018 
 

 




