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CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DA MONOGRAFIA JURÍDICA  

2018/2 

   

Para todos os alunos matriculados na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, 

inclusive aqueles que por quaisquer razões (desistência, reprovação, ingresso tardio) 

deixaram de entregar o Projeto e o Termo de Compromisso de Orientação, observamos 

que deve o calendário abaixo ser cumprido integralmente, mesmo que, em outro semestre 

já tenham sido entregues.  

 

Para alunos dos 9º e 10º semestres, em atividades na disciplina de Trabalho de Curso, 

ressaltando que as datas abaixo são improrrogáveis, devendo ainda os alunos atentarem 

que as assinaturas dos respectivos orientadores devem ser buscadas em tempo hábil ao 

cumprimento das referidas datas.  

AGOSTO   

15/08/2018 - Entrega do Termo de Compromisso de Orientação (acompanhado do Projeto 

de TC) na Central de Atendimento, mediante protocolo e em formulário 

próprio, assinado por Orientador e Orientando;   

Entrega do título e sumário provisórios dos Trabalhos de Curso, na Central 

de Atendimento, em formulário próprio, assinado por Orientador e 

Orientando (formulário no SAPU);   

NOVEMBRO   

 07/11/2018 - entrega dos Trabalhos de Curso (duas cópias escritas e um CD) pelos 

alunos, na Central de Apoio Acadêmico, mediante protocolo;   

- entrega da autorização para disponibilização dos Trabalhos de Curso (após 

devida aprovação) pelos junto a Biblioteca da UCPel, mediante protocolo da 

autorização que se encontra disponível junto a Central Acadêmica e que se 
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encontra nos documentos do TCC junto a página do Direito/UCPel, mediante 

protocolo;   

Termo de Desistência 

A Entrega do Termo de desistência da entrega e defesa do TCC, na Central de 

Atendimento, assinado por Orientador e Orientando (sem formulário padrão) poderão ser 

entregues a qualquer tempo, ficando desde já advertidos os alunos que pretendam desistir, 

que a referida desistência não implica em alteração na matrícula do acadêmico e que 

enseja reprovação no TCC, exigindo matrícula no semestre subsequente, com o 

respectivo ônus financeiro, bem como impõe a observância do novo calendário que se 

estabelecer, cumprindo novamente todas as fases que o compõe.   

Aos professores orientadores  

09/11/2018 - entrega dos Pareceres, pelos professores-orientadores, na Sala dos 

Professores, mediante protocolo; 

- entrega das Fichas de Registro das Sessões de Orientação da Monografia 

Jurídica, pelos professores-orientadores, mediante protocolo na Sala dos 

Professores, ou menção nos pareceres quanto ao cumprimento ou não das 

referidas sessões de orientação.  

  

Edital e Arguições 

12/11/2018 - publicação de Edital, pelo Coordenador do TC, designando a composição das bancas                      

examinadoras e o calendário de apresentação e defesa dos Trabalhos de Curso;  

      - retirada dos trabalhos pelas Bancas junto à Sala dos Professores, mediante protocolo;  

10 a 14/12/2018- realização das arguições e defesas dos Trabalhos de Curso, perante as bancas 

examinadoras.  

Para alunos do 8º semestre (e para alunos dos 9º e 10º semestres, que por qualquer motivo 

deixarem de apresentar o TC, ou forem reprovados, em 2018/2), que em 2019/1 se matricularão 

em atividades na disciplina de Trabalho de Curso, devem acompanhar o cronograma do próximo 

semestre. 


