
Universidade Federal de Juiz de Fora/Campus GV 

Coordenação do Curso de Direito 

 
 

 

Memorando Circular n. 001/2020                                                             Em: 06 de janeiro de 2020. 

 

Assunto: Prazos e Procedimentos para realização de depósito e defesa de Trabalho de Curso 

em 2020.  

 

Informa-se à comunidade acadêmica do Curso de Direito da UFJF/GV que a Coordenação do Curso, 

no uso das suas atribuições, e em atendimento ao disposto no arts. 5º, 11, VI e 13, I da Resolução N° 

01/2019 do Colegiado do Curso de Direito, estabelece os seguintes procedimentos para o matrícula, 

depósito e defesa dos trabalhos de curso (TCs) a serem realizados pelos discentes do curso de direito 

no primeiro e segundo semestres letivos de 2020: 

1) Prazos 

Tendo em vista o calendário acadêmico aprovado pelo CONGRAD para o ano de 2020, foram 

estabelecidos os seguintes prazos para os procedimentos relativos ao Trabalho de Curso: 

 

I. Primeiro semestre de 2020: 

 

03 a 16 de fevereiro: formalização da orientação por meio da matrícula na turma do orientador - 

disciplina DPR083GV 

02 de março a 22 de junho: depósito do trabalho na secretaria do ICSA 

15 de junho a 3 de julho: defesa oral dos Trabalhos de Curso 

 

II. Segundo semestre de 2020: 

 

13 a 26 de julho: formalização da orientação por meio da matrícula na turma do orientador - disciplina 

DPR083GV. 

03 de agosto a 20 de novembro: depósito do trabalho na secretaria do ICSA. 

09 a 27 de novembro: defesa oral dos Trabalhos de Curso 
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2) Procedimentos 

 

Em cumprimento ao disposto no art. 53 do RAG/UFJG <https://www2.ufjf.br/prograd/wp-

content/uploads/sites/21/2019/03/RAG-Regulamento-Acad%C3%AAmico-da-

Gradua%C3%A7%C3%A3o-novas-resolu%C3%A7%C3%B5es.pdf>; item 2.6.2.3 do PPC do Curso 

de Direito UFJF/GV <http://www.ufjf.br/direitogv/files/2008/08/PPC-Sem-anexos.pdf> e Resolução 

n. 2019/01 do Colegiado do Curso de Direito UFJF/GV 

<http://www.ufjf.br/direitogv/files/2016/12/Resolu%C3%A7%C3%A3o-N-01-2019-Colegiado-do-

Curso-Normas-TC-Aprovada-em-10-04-2019.pdf>, o procedimento para depósito e defesa do 

Trabalho de Curso no curso de Direito da UFJF/GV se inicia pela formalização da orientação e 

conclui-se pela defesa oral do trabalho. 

 

I.A orientação é formalizada pela matrícula do aluno em turma vinculada ao 

orientador escolhido na disciplina DPR083GV. 

 

II.Caso o/a aluno/a não consiga estabelecer a orientação sob a responsabilidade de 

nenhum docente até o término do prazo de matrícula, deverá solicitar à coordenação 

que proceda ao ajuste de sua matrícula vinculando-o a um docente indicado sob os 

critérios do artigo 7º da Resolução n. 2019/01. 

 

III.Realizada a matrícula, o trabalho é desenvolvido segundo os ajustes entre orientador 

e orientando. 

 

IV.Os prazos finais para o depósito do trabalho são 22 de junho (1ª semestre de 2020) 

e 20 de novembro (2º semestre de 2020). Não há impedimento para que o depósito 

seja feito tão logo o trabalho seja considerado concluído pelo orientador e 

orientando. 

 

V. O depósito é feito por meio eletrônico e presencial na secretaria do ICSA (sala 

300). 

 

VI.Para efetuar o depósito do TC, os discentes deverão enviar ao e-mail da Secretaria 

do ICSA, <secretaria.sociais.ufjf.gv@gmail.com> mensagem contendo, em anexo, 

arquivo com cópia da versão final do trabalho cujo depósito foi autorizado(a) pelo(a) 

orientador(a), em formato “.pdf”. A mensagem deverá ter no campo “assunto”, o 

seguinte formato: “DEPÓSITO TC DIR - NOME COMPLETO DO 

DEPOSITANTE - N° DE MATRÍCULA”; 

 

VII.A autorização para depósito do(a) orientador(a) poderá ser juntada via inclusão na 

própria mensagem de e-mail com o arquivo do trabalho enviada à Secretaria também 

de cópia de mensagem enviada pelo(a) orientador(a) autorizando o depósito, ou vir 

em documento próprio, físico, assinado pelo(a) orientador(a), instruindo a ficha de 

depósito entregue na Secretaria; 

 

https://www2.ufjf.br/prograd/wp-content/uploads/sites/21/2019/03/RAG-Regulamento-Acad%C3%AAmico-da-Gradua%C3%A7%C3%A3o-novas-resolu%C3%A7%C3%B5es.pdf
https://www2.ufjf.br/prograd/wp-content/uploads/sites/21/2019/03/RAG-Regulamento-Acad%C3%AAmico-da-Gradua%C3%A7%C3%A3o-novas-resolu%C3%A7%C3%B5es.pdf
https://www2.ufjf.br/prograd/wp-content/uploads/sites/21/2019/03/RAG-Regulamento-Acad%C3%AAmico-da-Gradua%C3%A7%C3%A3o-novas-resolu%C3%A7%C3%B5es.pdf
http://www.ufjf.br/direitogv/files/2008/08/PPC-Sem-anexos.pdf
http://www.ufjf.br/direitogv/files/2016/12/Resolu%C3%A7%C3%A3o-N-01-2019-Colegiado-do-Curso-Normas-TC-Aprovada-em-10-04-2019.pdf
http://www.ufjf.br/direitogv/files/2016/12/Resolu%C3%A7%C3%A3o-N-01-2019-Colegiado-do-Curso-Normas-TC-Aprovada-em-10-04-2019.pdf
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VIII. Ainda dentro do prazo para depósito estipulado no item “1”, o(a) depositante deverá 

comparecer à Secretaria para:  

a. Apresentar o comprovante de matrícula na disciplina DPR083GV, emitido 

pela coordenação do curso. A ausência da apresentação do comprovante de 

matrícula impede o depósito do trabalho. 

b. Entregar a ficha de depósito devidamente preenchida (ficha disponibilizada 

no site), que só será recebida pela Secretaria se contiver todos os dados corretamente 

preenchidos; 

c. Conferir o recebimento do arquivo com cópia do seu TC; 

d. Providenciar o agendamento de local e horário para defesa e informar a 

composição completa da banca examinadora. 

 

IX. De acordo com a Resolução N° 01/2019, é de responsabilidade do(a) depositante 

disponibilizar cópia, física ou eletrônica, do TC a cada membro, conforme e 

preferência deste. 

 

X. Os depósitos e defesas de TC deverão ser realizados, seguindo previsão contida 

no item “1” e, particularmente, o disposto nos arts. 11, VIII e 13, §2º da 

Resolução N° 01/2019. 

 

Extrato de prazos 

 

1º semestre 

Formalização da 

orientação/matrícula na 

disciplina  

03 a 16 de fevereiro 

Depósito  Até o dia 22 de junho 

Defesa 15 de junho a 3 de julho 

2º semestre 

Formalização da 

orientação/matrícula na 

disciplina 

13 a 26 de julho 

Depósito Até 20 de novembro 

Defesa 9 a 27 de novembro 

 

Profa. Cynthia Lessa da Costa 

SIAPE 2222586 

Coordenadora do Curso de Direito UFJF/GV 


