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Portaria 001 de 01 de Fevereiro de 2021 
 
 

Considerando a necessidade de tempo para organização 
dos procedimentos de correção ou defesa de Trabalhos 
de Conclusão de Curso do Curso de Graduação em 
Direito.  
 

 
Fica instituído o seguinte: 

 
 
 
Art. 1o. Prazos para defesa e entrega dos trabalhos de Conclusão de Curso nos moldes da 
RESOLUÇÃO Nº. 1/2019/COLDIR/CCJE: 
  
§1° Elaboração de Trabalho Científico na Forma de artigo: A entrega do trabalho Científico 
na Forma de Artigo deve ser feita ao Professor-Orientador no limite de até 20 dias úteis 
antes do término do período letivo previsto em calendário acadêmico. 
 
§2° Elaboração de Trabalho Científico na forma de Monografia com Defesa Pública: O 
agendamento das datas e reserva do espaço físico para realização das bancas 
examinadoras de monografias ficam a cargo do aluno e seu orientador. Fica disponibilizado 
o intervalo entre 35 e 20 dias úteis antes do término do período letivo, previsto em 
calendário acadêmico, para a realização das bancas examinadoras de monografias;  
 
§3° Publicação Prévia de Trabalho (com pedido de Dispensa de TCC): O Pedido de Dispensa 
de TCC com trabalho já publicado deve ser apresentado à Secretaria Unificada dos 
Departamentos-SUD para protocolização até o limite de 20 dias úteis antes do término do 
período letivo previsto em calendário acadêmico. 
 

 
 
 
 
 

Prof. Marco Antonio Lopes Olsen 
Chefe do Departamento de Direito 
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