
RESOLUÇÃO Nº 01/2019 DO COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Regulamenta o Trabalho de Curso (TC) para o Curso de
Direito  na  UFJF  -  Campus  Avançado  de  Governador
Valadares,  considerando  as  Diretrizes  Curriculares
Nacionais para os Cursos de Direito, particularmente o art.
11 da Resolução MEC/CNE/CES N° 05/2018, bem como o
previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

Capítulo I - Disposições Preliminares

Art. 1º Para a conclusão do Curso de Direito, será obrigatório à discente e ao discente que
desenvolva,  sob  orientação  docente,  Trabalho  de  Curso  (TC),  obedecendo  as  etapas  de
formalização da orientação,  depósito  e  defesa,  nos  termos do que é  estabelecido por  esta
Resolução.

Art. 2o O TC consiste em uma pesquisa científica, individual, original e inédita, a ser redigida
de forma monográfica, orientada por docente da instituição, tendo por objeto qualquer tema
pertinente ao estudo do direito, de forma ampla.

Art. 3o O TC tem como principais objetivos:

I  –  proporcionar  às  discentes  e  aos  discentes  a  possibilidade  de  demonstrar  o  grau  de
habilitação adquirido ao longo da sua formação no Curso de Direito;

II – aprofundar os conhecimentos da discente e do discente em tema de interesse dentro do
campo do saber científico;

III – aprimorar a capacidade de interpretação e de crítica ao Direito;

IV – estimular a produção científica e a consulta à bibliografia especializada.

Art.  4o   Considera-se em fase de realização do TC a discente ou o discente devidamente
matriculados na disciplina DPR083GV - “Trabalho de Curso”, com orientação já formalmente
aceita, e que já tenha cumprido 70% da carga horária mínima referente aos ciclos fundamental
e  profissional  de  formação  do  Curso,  incluindo,  neste  percentual,  a  carga  horária  de
disciplinas eletivas prevista na grade curricular do Curso.

Parágrafo único. A defesa do TC deve ocorrer em semestre letivo regular no qual a discente
ou  o  discente  estiver  matriculado  na  disciplina  mencionada  no  caput e  já  houver  sido
integralizada (ou que esteja em vias de integralização) a carga horária total do curso.

Art. 5º  Caberá à Coordenação do Curso, após deliberação do Colegiado, definir e publicar
semestralmente o calendário prevendo as datas e prazos para a formalização de orientações,
depósitos e defesas de TC.



Parágrafo único.  O calendário descrito  no  caput  com as datas e  prazos  referentes a  cada
semestre letivo deverá ser publicado até, no máximo, o último dia de aulas do semestre letivo
imediatamente anterior.

Capítulo II - Da Formalização da Orientação

Art. 6º O TC é desenvolvido sob orientação de qualquer docente que faça parte do quadro do
Curso de Direito da UFJF-GV, cabendo à discente ou ao discente escolher a orientadora ou o
orientador,  admitindo-se  orientação  conjunta  por  mais  de  um(a)  docente,  em  regime  de
coorientação.

§1º A formalização da orientação se dará através da conclusão do processo de matrícula da
discente  ou  do  discente  em  turma  da  disciplina  “Trabalho  de  Conclusão  de  Curso”
(DPR083GV) sob responsabilidade de orientadora ou orientador.

§2º Docentes substitutos poderão orientar discentes no TC durante a vigência de seu contrato
com a UFJF-GV.

§3º Docentes com previsão de gozo ou já em gozo de licenças e afastamentos totais que já se
saiba  irão  ultrapassar  45  (quarenta  e  cinco)  dias  consecutivos,  deverão  renunciar  às
orientações em curso.

§4º Iniciada licença ou afastamento do(a) docente orientador(a) que já se saiba irá ultrapassar
o prazo total de 45 (quarenta e cinco) dias ou efetivamente já ultrapassado tal prazo, conforme
previsto no parágrafo anterior, bem como no caso de defesa de TC marcada para ocorrer
durante  licença  ou  afastamento  do(a)  docente  orientador(a),  assim  também  nas  demais
hipóteses  de  renúncia  à  orientação  por  parte  do(a)  docente  orientador(a),  o(a)  discente
orientando(a) deverá buscar novo(a) orientador(a), aplicando-se a estes casos o disposto no
art. 7º.

§5º Pode a discente ou o discente contar com a colaboração de profissional que não faça parte
do quadro docente do Curso de Direito da UFJF-GV (inclusive externo à UFJF), atuando esta
ou este como coorientador(a),  desde que a  colaboração seja  aprovada expressamente pela
orientação  de  docente  que  faça  parte  do  quadro  do  Curso  de  Direito  da  UFJF-GV  e
formalizada junto à Coordenação do Curso.
 
§6º Aos coorientadores, no que couber, aplicam-se as mesmas disposições aplicáveis, por esta
Resolução, aos orientadores.

Art. 7º  Passado o prazo de matrícula para os discentes, caso a discente ou o discente não
encontre docente que aceite assumir a sua orientação no TC, deverá comunicar a Coordenação
do Curso, para que se lhe indique orientadora ou orientador.

Parágrafo  único.  Na  indicação  de  docente  orientador(a),  deve  a  Coordenação  levar  em
consideração as áreas de interesse dos docentes que atuam no Curso, bem como a distribuição
equitativa de orientandos entre eles.

Art.  8º  Cada docente  só poderá  formalmente orientar  ou coorientar, no máximo,  8 (oito)
discentes em qualquer dado momento.



§1º  O vínculo  formal  de  orientação se inicia  após  concluído o  processo de  matrícula  na
disciplina DPR083GV e se encerra com a defesa e aprovação do TC.

§2º Nos casos de coorientação por dois ou mais docentes do quadro do Curso de Direito da
UFJF-GV, a discente ou o discente poderá optar por se matricular na disciplina DPR083GV
em qualquer uma das turmas sob responsabilidade de algum dos coorientadores, cabendo aos
coorientadores em cujas turmas não se der a matrícula informar a Chefia do Departamento do
fato  caso  seja  necessário  reduzir  o  número  de  vagas  disponíveis  nas  turmas  sob  sua
responsabilidade, de modo a garantir a observância do limite de orientações estabelecido no
caput.

§3º  Na  ficha  de  depósito,  bem  como  na  ata  de  defesa  do  TC,  serão  obrigatoriamente
registrados os nomes de todos os coorientadores do trabalho, para fins de registro e controle
da Coordenação do Curso.

Art. 9º A troca de orientação, a pedido da discente ou do discente, e já tendo o encargo sido
aceito por outro(a) docente, será permitida, devendo ser promovida a partir de requerimento
feito pelo(a) interessado(a) à Coordenação do Curso, que julgará o pedido.

§1º Se deferido o requerimento a que se refere o caput, a decisão produzirá efeitos a partir da
ciência dada pela Coordenação à atual orientadora ou orientador.

§2º Se indeferido o pedido, a própria Coordenação encaminhará a questão à apreciação do
Colegiado do Curso, que decidirá o requerimento em definitivo.

Capítulo III - Dos Deveres Atinentes à Orientação

Art. 10. São deveres da orientadora e do orientador:

I  –  responder,  no  prazo  assinalado  pela  Coordenação  e/ou  Colegiado,  as  solicitações
tempestivas  de  aceite  para  orientação  formuladas  pelas  discentes  e  pelos  discentes,
justificando, em caso de rejeição da proposta, os motivos para fazê-lo;

II – admitir a orientação de estudantes;

III  –  cumprir  de  forma  diligente  os  encargos  atinentes  à  orientação  das  discentes  e  dos
discentes admitidas e admitidos sob sua responsabilidade;

IV – zelar pelo cumprimento integral das disposições contidas nesta Resolução;

V – assegurar, previamente ao início do seu desenvolvimento, a aprovação do projeto do TC
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFJF (CEP/UFJF), se as normas
legais  e  administrativas  fizerem  exigir  tal  aprovação,  dado  o  objeto  da  pesquisa  a  ser
desenvolvida no TC;

VI – indicar os demais membros da banca examinadora de defesa do TC;

VII  – participar  da banca  examinadora  de  defesa  do TC,  como presidenta ou presidente,
devendo zelar pelo cumprimento das normas e prazos estipulados e lançar o resultado final da
defesa no sistema de registro da Universidade;



VIII  –  entregar  na  Secretaria  da  Coordenação  do  Curso  (ou  órgão  com  atribuições
correspondentes) a versão original da ata de defesa do TC devidamente assinada por todos os
membros da banca examinadora.

§1º A orientadora ou orientador poderá, justificadamente, renunciar à orientação de TC. A
renúncia,  acompanhada de  justificativa,  será  encaminhada à  Coordenação do Curso,  e  só
produzirá efeitos após dada dela ciência, pela Coordenação, à orientanda ou orientando.

§2º Entendendo injustificada a renúncia a encargo de orientação de TC previamente assumido,
a Coordenação encaminhará a questão à Chefia do Departamento de lotação do(a) docente,
para providências que se entendam necessárias.

Art. 11. São deveres da orientanda e do orientando:

I – dentro do prazo estabelecido pela Coordenação e/ou Colegiado, comunicar à orientadora
ou orientador o interesse em ser por ela ou ele orientado(a), instruindo a comunicação com
projeto de TC;

II – observar os avisos e cronogramas divulgados;

III  –  respeitar  os  prazos  determinados  pela  Coordenação e/ou  Colegiado para  depósito  e
defesa do TC;

IV – responder com a adequada diligência às solicitações da orientadora ou do orientador no
que toca ao desenvolvimento do TC;

V – redigir o TC em língua portuguesa, permitido o uso de expressões estrangeiras;

VI – depositar via digital do TC junto à Secretaria do Curso depois de obtida a autorização da
orientadora  ou  orientadora,  seguindo  procedimentos  informados  pela  Coordenação  e/ou
Secretaria do Curso;

VII – preencher, quando do depósito do TC, ficha com os dados do trabalho e da defesa já
agendada;

VIII – providenciar aos membros da banca examinadora do TC cópia do trabalho depositado,
com antecedência mínima de cinco dias da data marcada para a defesa;

IX – entregar à Biblioteca versão do TC defendido, conforme as normas estabelecidas para tal
entrega, para inclusão no repositório digital de TCs.

Capítulo IV - Do Desenvolvimento, Depósito e Defesa do Trabalho de Curso

Art. 12. O TC deverá conter, necessariamente:

I – resumo do trabalho, em língua portuguesa;

II – desenvolvimento do trabalho (com introdução, argumentação e conclusão), em texto de
caráter  científico,  obedecendo-se,  na  escrita,  às  normas  gerais  da  língua  portuguesa  e  às



orientações para normalização de trabalhos acadêmicos adotadas pelo Centro de Difusão do
Conhecimento (CDC) da UFJF;

III – referências.

Art. 13. O depósito do TC obedecerá aos seguintes requisitos:

I  –  a  orientanda  ou  orientando  entregará  ficha  de  depósito  do  TC  na  Secretaria  da
Coordenação  do  Curso  já  preenchida  e  constando  o  aceite  da  orientadora  ou  orientador,
devendo, neste ato, verificar o recebimento de cópia digital do trabalho pela Secretaria, em
atenção ao disposto no inciso VI, do art. 11;

II  – a  orientanda ou o orientando deverá,  no ato  do  depósito,  agendar  a  data  da  defesa,
reservar o local para sua realização, bem como informar a composição da banca examinadora,
conforme determinação da orientadora ou orientador.

§1º O prazo tanto para o depósito quanto para a defesa do TC obedecerá ao disposto no art. 5º.

§2º Caso a Secretaria verifique não haver disponibilidade de local para realização da defesa de
TC na data e horário determinados pela orientadora ou orientador, não fica prejudicado o
depósito, devendo a orientanda ou orientando, no prazo máximo de até 48 horas antes da
defesa, providenciar o seu novo agendamento, informando a Coordenação imediatamente do
fato.

Art. 14. A banca examinadora será composta pela orientadora ou orientador, que a presidirá,
mais, pelo menos, dois avaliadores.

§1° Nos casos de coorientação, qualquer coorientador(a) poderá participar bem como presidir
a banca examinadora do TC, não sendo obrigatória a participação de todos os coorientadores.
Não obstante, em qualquer hipótese, a banca será composta, necessariamente, por pelo menos
dois membros que não sejam orientadores do TC.

§2° A coorientação externa ao quadro docente do Curso de Direito da UFJF-GV não poderá
presidir a banca examinadora do TC.

§3° Estão habilitados a compor a banca examinadora do TC quaisquer docentes vinculados à
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

§4° É permitida a participação de um único membro externo ao quadro docente da UFJF na
banca examinadora do TC.

Art. 15. A avaliação do TC obedecerá aos seguintes critérios:

I  – a defesa oral em sessão aberta, com a exposição do trabalho pelo(a) discente no tempo
facultado pela banca examinadora;

II – arguição pela banca examinadora, facultada a cada membro;

III – concluída a arguição, e após deliberação reservada da banca examinadora, consideração
da discente ou do discente como "Aprovado(a)" ou "Reprovado(a)" na atividade do TC. 



§1o  Cada membro da banca examinadora atribuirá  individualmente ao trabalho o conceito
"Aprovado" ou "Reprovado", sendo que a reprovação por qualquer um dos membros implica
a reprovação do(a) discente na atividade do TC. 

§2o  O conceito atribuído por cada membro, bem como a consideração final de aprovação ou
reprovação do(a) discente, deverão ser transcritos na ata da defesa.

§3o É vedado, sob pena de invalidação do documento, registrar na ata oficial da defesa, quanto
ao resultado da avaliação, qualquer adjetivação ao trabalho, laudatória ou demeritória, que
seja estranha à finalidade estrita de atribuição dos conceitos de aprovação ou reprovação.

Art. 16. Em caso de reprovação, cabe ao(s) membro(s) que atribuírem conceito "Reprovado",
de  forma  conjunta  ou  separadamente,  delimitar  fundamentadamente  na  ata  de  defesa  os
critérios utilizados para tanto.

Parágrafo único. Em caso de plágio acadêmico, verificado e comprovado por membro(s) da
banca examinadora, o TC será considerado sumariamente reprovado, devendo haver registro
específico na ata de defesa de que este foi o motivo da reprovação.

Art.  17.  Requerimento  de  revisão  do  julgamento  da  banca  examinadora  deverá  ser  feito
diretamente ao Departamento responsável pela orientação da atividade de TC, dispensada a
necessidade de requerimento prévio de reconsideração à banca examinadora, mas, de resto,
obedecendo ao procedimento previsto no art. 36 do Regulamento Acadêmico de Graduação
(RAG) da UFJF.

Capítulo V - Das Disposições Finais

Art. 18. Os casos omissos serão solucionados pelo Colegiado do Curso de Direito.

Art. 19. Cabe à Coordenação do Curso, em conjunto com a Secretaria, a produção de todos os
modelos e formulários necessários para formalização e registro de cada etapa da atividade de
TC.

Art. 20. Revogam-se a Resolução Nº 08/2016 do Colegiado do Curso de Direito bem como as
demais disposições em contrário.

Art. 21. Tendo sido aprovada pelo Colegiado do Curso de Direito em reunião realizada no dia
10 de abril de 2019, esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Governador Valadares, 12 de abril de 2019.

______________________________________
Prof. Dr. Daniel Mendes Ribeiro

Coordenador do Curso de Direito da UFJF-GV
Matrícula SIAPE 2027806
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