
 
                 FACULDADE DE DIREITO 

 

CALENDÁRIO PARA DEFESA DE MONOGRAFIA 1º SEMESTRE DE 2019 

Prezados professores orientadores de monografias e futuros professores membros das respectivas bancas, 

prezados acadêmicos do 10º período matriculados para defesa do Trabalho de Conclusão de Curso neste 1º 

semestre de 2019, visando melhor atender a todos os envolvidos e também contar com a colaboração dos 

mesmos, estamos encaminhando o presente calendário. O comprometimento dos envolvidos é 

imprescindível para o bom andamento dos trabalhos. Assim, esperamos contar com a colaboração de todos. 

Desde já, agradecemos. 

 

CALENDÁRIO: 

 

- 10/05/2019 –  data final para os acadêmicos informarem o TÍTULO DEFINITIVO de seus Trabalhos de 

Conclusão através link específico a ser divulgado na página da Faculdade de Direito. 

 

- de 13 a 24/05/2019 – marcação das datas de defesa (somente para os orientadores); 

 

- 29/05/2019 – data para divulgação das bancas e horários; 

 

- 30 e 31/05/2019 – prazo para os professores indicados manifestarem incompatibilidade com as                                

datas agendadas; 

 

-de 03/06/2019 a 10/06/2019 – período para depósito dos Trabalhos de Conclusão na SECRETARIA 

DA FACULDADE 

 

- 10/06/2019 – divulgação da banca definitiva (local: sala dos professores e quadros de avisos); 

  

- de 17 a 19/06/2019 - (de 07 horas as 22 horas) (1ª Semana de defesas); 

 

- de 24/06 a 28/06/2019 - (de 07 horas as 22 horas) (2ª Semana de defesas); 

 

- 03/07/2019 – data final para apresentar ao Orientador as correções/alterações sugeridas pela banca; 

 

- 10/07/2019 – data final para Orientador aprovar as alterações feitas pelo seu orientando; 

 

      - até o dia 12/07/2019 – entrega da monografia encadernada à Biblioteca da Faculdade de Direito. 

 
Observação final: 

- É de inteira responsabilidade dos alunos a entrega dos 03 (três) exemplares finais do trabalho de conclusão de curso na 

secretaria da faculdade. 

- O respeito aos prazos, com certeza, pressupõe também o respeito aos colegas colaboradores e aos próprios acadêmicos, por isso, o 

envio do presente, com toda a antecedência necessária é na expectativa de contar com a colaboração de todos. 

- Somente após a entrega da monografia encadernada à Biblioteca da Faculdade de Direito, juntamente com o CD da referida 

monografia em formato “PDF”, é que será expedido o “NADA CONSTA” para fins de colação de grau. 

 
Juiz de Fora, 16 de abril de 2019. 

Atenciosamente, 

 

 

Profª. Drª. Marcella Alves Mascarenhas Nardelli 

Coordenadora Direito Diurno 
Prof. Dr.João Beccon de Almeida Neto 

Coordenador Direito Noturno 

 


