Universidade Federal de Santa Catar'ina
Centro de Ciências Jurídicas
Colegiado do Curso de Graduação em Direito
P O R T A R IA n.01/Coordenador'ia de MonoeraHia/2018

A Professora Dra. Juliana Wülíing, Coordenador'ade Monogr:tf'iado Curso de
Graduação em Direito (DIR), no uso de suas atribuições e nos termos do art. 5. da Res. n'
001/CCGDI R/CCJ/2014 - Regularrlento do Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação
em Direito (RTCCGD),

RESOLVE
Estabelecer calelldário, a ser cuntprido pelos Académicos do Curso de Direito, para
cumprimento das atividades relacionadas à confecção do Prometo,bem como, à elaboração e
a defesa do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), referentes ao semestre 2018-1,
conforrrle segue:

Q6Z114Z2918 -- último

dia

para

o

envio

do

Prometo de

TCC,

para

o

e-mail

tcc.direito(@contato.ufsc.bre preenchimento do formulário digital, disponível na página do

CCJ

Caiu o Projeto de TCC, o Acadêmico deve anexar o tendo de aceite do professor orientador
devidamente assinado por este ou pelo docente.

!64lQ4/2Q17
8 3{)/Q4/2Ql7períodoparaos professores
do DIR e pós-graduação
do
CPGD/UFSC sc inscreverem nas listas dc participação para as Bancas Exatninadoras de
TCCs, junto à Secretariado Curso.

Q7/Q5...a...l!.!:ZQ5/2111Z
-- período para os Professores Orientadores e oricntandos
sugeria'em,através do formulário presencial, a composição das Bancas Examinadores
de TCC

e datas de defesa.

21/05/20i17
- término do prazo para os profcssoi'cs orientadores darem ciência, junto à
secretaria integi'ada, da composição das bancas examinadores aos quais oriente..

ETAPASDASDEFESASDOSTCCS
2S/06Z291&.a.29Z06Z21H;8
-- período de defesa dos TCCs, dos alunos com menção l em
semestresanteriores, conforme parágrafo único do ai't. 36 do RTCCGD. A indicação
das Bancas Examinadores, pelos Professores Orientadores, deverá respeitamum período

mínimode 20 (vinte) dias da dataprogramadapara a realizaçãoda defesa,Os TCCs
deverãoscr entregues,aos membros das Bancas Examinadoras, até lO (dez) dias antes da
data programada

l)ara a defesa

:iC13::11?::=SIM;l=/'=.=:=
QgZ112/2111.Z

-- término tlo prazo para a submissão dos TCCs junto ao Repositório

Institucional tla UFSC.

ç$.t .!ã9..ailles.B-.çglal!:.gr;!:!!.

a)

b)

íornlaçlentadordo TCC deve ser professor efetivo e em atividade (não pode estar

telha do TCC

Florianópolis 09 de nlarlg.de 2018

Proa'. Dr'.

JulitttlÀ 7NülHlng

Coordenadora de Monogralla do cubo de

em Direito

