
Universidade Federal de Juiz de Fora/Campus GV 

  Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

Coordenação do Curso de Direito 

 
 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – PROTOCOLO 

ERE 

 

I. Inicia-se o processo de TC com o envio de e-mail para o setor 

especializado da secretaria do ICSA (agendamentotcc.icsa@ufjf.edu.br) 

solicitando a marcação da defesa e prestando as seguintes informações: 

a. 3 opções de datas e horários já previamente discutidos os 

membros da banca 

b. Nomes e e-mail dos membros das bancas 

c. Título do Trabalho 

d. Declaração de ciência de defesa remota 

 

➢ A coordenação e a secretaria não enviam convites ou e-mail 

de confirmação para nenhum membro da banca, portanto, 

compete ao aluno e seu orientador confirmarem as datas e 

horários com os demais membros da banca.  

 
II. Compete à secretaria encaminhar a ata da defesa ao professor orientador; 

abrir o processo no SEI; informar o número do processo à coordenação, 

dados da defesa (aluno, banca, dia e horário) e acesso à sala virtual pelo 

público para que x alunx em treinamento profissional possa dar 

publicidade à defesa e fazer o registro no livro de controle da 

coordenação; 

III. A versão do trabalho que será defendida perante a banca deve ser 

encaminhada aos docentes que a compõem com 10 dias de antecedência, 

conforme decidido pelo colegiado 

IV. Compete ao orientador encaminhar à secretaria a ata preenchida para fins 

de juntada no processo aberto no SEI e lançar o conceito do aluno no 

siga em até 48h  

V. A secretaria então informará a banca o número do processo para 

assinatura da ata; 

VI. Uma vez realizada a defesa, aluno deve fazer o depósito (definitivo) do 

trabalho até 48h antes do fechamento dos diários. O depósito é feito por 

meio do envio do documento em pdf, para a secretaria para fins de 

juntada ao processo SEI e para o e-mail da biblioteca 

(biblioteca.sociais.gv@ufjf.edu.br; eliana.hipolito@ufjf.edu.br) 
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juntamente com o termo de autorização RI(autorização de publicação no 

repositório institucional  disponível em 

https://www.ufjf.br/biblioteca/files/2015/11/ri-ufjf-termo-

autorizacao.doc) 

 

 

 

Governador Valadares, 10 de dezembro de 2020. 

 

Profa. Cynthia Lessa da Costa 

Coordenadora de Curso 

 

 

 

 

https://www.ufjf.br/biblioteca/files/2015/11/RI-UFJF-Termo-Autorizacao.doc
https://www.ufjf.br/biblioteca/files/2015/11/RI-UFJF-Termo-Autorizacao.doc

