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P O R T A R I A n. 02 /Coordenadoria de Monografia/20142 
 
  O Professor Dr Everton das Neves Gonçalves, Coordenador de Monografia do 
Curso de Graduação em Direito (DIR), no uso de suas atribuições e nos termos do art. 5. do 
Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Direito (RTCCGD), 
 
R E S O L V E: 
 
 Estabelecer calendário, a ser cumprido pelos Acadêmicos do Curso de Direito, para 
cumprimento das atividades relacionadas à elaboração do Projeto, bem como, à elaboração 
e a defesa do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), referentes ao semestre 2014-2, 
conforme segue: 
 
19/08/2014 – último dia para entrega do Projeto de TCC, devidamente assinado pelo 
Professor Orientador, na Secretaria do DIR. 
 
22/09 a 10/10/2014 – período para os professores do DIR e pós-graduação do CPGD/UFSC 
se inscreverem nas listas de participação para as Bancas Examinadoras de TCCs, junto à 
Secretaria do Curso. 
 
21/10/2014 – término do prazo para os Professores Orientadores sugerirem, junto à 
Coordenação de TCC, a composição das Bancas Examinadoras de TCC; 
 
29/10/2014 – indicação ao Colegiado Delegado do DIR, pelo Coordenador do TCC, dos 
integrantes das Bancas Examinadoras dos TCCs. 
 
03/11/2014 – prazo para o início do depósito, na Secretaria do Curso, das cópias dos 
TCC’s que serão entregues às Bancas Examinadoras, respeitando-se o prazo mínimo 
de 15 (quinze) dias anteriormente a data programada para a defesa. (conforme Seção 
X, do art. 33, do RTCCGD). A versão para defesa poderá ser impressa em folhas utilizando 
a frente e o verso. 
 
 
ETAPAS DAS DEFESAS DOS TCCS: 
 
03 a 21/11/2014 – período de defesa dos TCCs, dos alunos com menção I em semestres 
anteriores, conforme parágrafo 2. do art. 31 do RTCCGD. A indicação das Bancas 
Examinadoras, pelos Professores Orientadores, deverá respeitar um período mínimo de 20 
(vinte) dias da data programada para a realização da defesa. Os TCCs deverão ser 



entregues, aos membros das Bancas Examinadoras, até 15 (quinze) dias antes da data 
programada para a defesa. 
 
 
18/11/2014 a 12/12/2014, - período para a realização das defesas dos alunos 
regularmente matriculados no semestre 2014-2, com exceção daqueles com menção I, 
cujo prazo fora estabelecido em item específico, anteriormente informado nesta.  
 
21/12/2014 – término do prazo para a submissão dos TCCs junto ao Repositório 
Institucional da UFSC.  Os alunos que não cumprirem o disposto no presente item não 
estarão aptos a colar grau.  
 
Observações:  

a) os alunos com menção I no semestre anterior, bem como, os alunos regularmente 
matriculados no semestre de 2014-2 poderão defender, de forma antecipada, o TCC. 
Para tanto, deverão providenciar o agendamento da data da defesa, a escolha da 
Banca Examinadora e o cumprimento dos prazos para a entrega das versões aos 
integrantes da Banca, junto à Secretaria do Curso. 

b) no momento da indicação da Banca, o Orientador deve qualificar, caso não seja professor 
da casa, o membro participante, informando se é mestrando, orientando ou, no caso de 
membro externo que não seja professor, qual sua atividade e formação. 
 

 
 
Regulamento do TCC: “Art. 27 – A monografia é defendida pelo aluno perante a banca 
examinadora composta pelo professor orientador, que a preside, e por outros dois membros, 
designados pelo Colegiado Delegado do Departamento, mediante indicação do 
Coordenador de Monografia”. 
 

Florianópolis, 17 de julho de 2014. 
 
 
 

________________________________________________ 
Prof. Dr. Everton das Neves Gonçalves 

Coordenador de Monografia do Curso de Graduação em Direito 
 
 

 
 
 
 
Original firmado pelo Coordenador de Monografia. 
 


