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Volta Redonda, 23 de junho de 2019. 

 

COMUNICADO Nº. 04/2019 

De: Coordenação de Monografia Jurídica (CMJ) do Departamento de Direito (VDI) 

Para: Discentes do Curso de Direito (VDI) – disciplina TCC-III 

Assunto: Avisos sobre o procedimento para depósito de Trabalho de Curso  

 

Prezados discentes e docentes, 

 

Conforme programação anteriormente enviada, estamos nos aproximando do prazo final 

para depósito do Trabalho de Curso (TC) para defesa perante Banca Examinadora. 

Nesse sentido, seguem algumas orientações a respeito dessa etapa final: 

 

Devem ser enviados eletronicamente (devidamente preenchidos e assinados), durante os dias 

24/06/2019 a 28/06/2019, pelo formulário eletrônico (link disponibilizado abaixo, a ser divulgado 

também, no site do curso), os seguintes documentos: 

 

• Formulário para depósito e realização de Banca Examinadora de Trabalho de Curso (TC) – Anexo 11 

• Termo de autorização para defesa de Trabalho de Curso (TC) – Anexo 12 

• Termo de Autenticidade de Trabalho de Curso (TC) – Anexo 13 

• Termo de autorização de publicação de Trabalho de Curso (TC) – Anexo 14 

• Versão em PDF, e também em .DOC/.DOCX ou .ODT, do TC que será defendido 

Link do formulário eletrônico: https://forms.gle/Xz2kP44JLiy9VRDe7 

 

Devem ser entregues pessoalmente (pelo próprio discente, responsável pelo TC e inscrito na 

disciplina TCC-III) ao Coordenador de Monografia Jurídica, os documentos descritos acima (com 

exceção do TC, que não precisa ser entregue impresso), nos dias: 

 

✓ 26/06/2019, quarta-feira, de 09:00 às 11:00 h – disciplina TCC-III (v. sala) 

✓ 26/06/2019, quarta-feira, de 11:00 às 13:00 h – disciplina TCC-II (314A) 

✓ 26/06/2019, quarta-feira, de 14:00 às 17:00 h – plantão para recebimento (314A) 

✓ 03/07/2019, quarta-feira, de 09:00 as 11:00 h – relativo à disciplina TCC-III (v. sala) 

https://forms.gle/Xz2kP44JLiy9VRDe7
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✓ 10/07/2019, quarta-feira, de 09:00 as 11:00 h – relativo à disciplina TCC-III (v. sala) 

✓ 10/07/2019, quarta-feira, de 11:00 às 13:00 h – disciplina TCC-II (314A) 

Demais avisos: 

 

❖ A não entrega da documentação original, presencialmente, impedirá o lançamento do 

resultado da Banca Examinadora caso esta venha a ser realizada; 

❖ Só serão aceitos documentos entregues pessoalmente pelo próprio discente, 

responsável pelo TC e inscrito na disciplina TCC-III; 

❖ Consiste em responsabilidade do Orientador, em conversa com o orientando, a 

definição da composição da Banca Examinadora e do seu dia e horário de realização, 

bem como a solicitação de reserva de sala conforme sistema do ICHS; 

❖ Após a realização da Banca, as respectivas ATAS DE DEFESA devem ser enviadas 

mediante formulário eletrônico1 (a ser divulgado posteriormente, também no site do 

curso), durante os dias 01/07/2019 a 12/07/2019. As atas originais deverão ser 

entregues pessoalmente ao Coordenador de Monografia Jurídica (pelo Orientador ou 

pelo respectivo discente matriculado na disciplina TCC-III) nos seguintes dias e 

horários:  

o 10/07/2019, quarta-feira, de 09:00 às 11:00 h – disciplina TCC-III (v. sala); 

o 10/07/2019, quarta-feira, de 11:00 às 13:00 h – disciplina TCC-II (314A); 

o 11/07/2019, quinta-feira, de 11:00 às 13:00 h – disciplina TCC-I (210A); 

o 11/07/2019, quinta-feira, 14:00 às 17:00 h, plantão para recebimento (314A); 
▪ A data e forma de entrega presencial de ATAS DE DEFESA das Bancas realizadas no dia 

12/07/2019 serão tratadas diretamente com o Orientador, pela Coordenação de Monografia 

Jurídica; 

❖ Após a realização da Banca, em sendo aprovado o TC: 

o Deverá ser enviada a versão final eletrônica, conforme formulário eletrônico2 

(a ser disponibilizado posteriormente no site do curso) do TC após a 

conferência pelo Orientador dos apontamentos realizados pela Banca 

Examinadora, durante os dias 01/07/2019 a 22/07/2019, com a seguinte 

documentação devidamente preenchida e assinada: 

▪ ANEXO 17 - Formulário para depósito da versão final do Trabalho de 

Curso (TC) após a Banca Examinadora 

▪ Caso a versão final do TC apresente equívocos quanto à formatação, 

especialmente no que tange à parte pré-textual e ficha catalográfica3, 

não será aceita, concedendo-se prazo ao discente para regularização, 

sob pena de não aprovação na disciplina TCC-III. 

▪ Não é necessária a entrega presencial, nem do Anexo 17, nem a versão 

final impressa do TC. 

                                                           
1 Formulário para envio da Ata de Defesa: https://forms.gle/xhyLmHceVx4vpoWw7.  

2 Formulário para envio da versão final do TC após Banca Examinadora: https://forms.gle/LSEf3nWcQHm1xxKo6 . 

3 Link para elaboração da ficha catalográfica: http://www.bibliotecas.uff.br/bavr/ficha-catalografica. 

https://forms.gle/xhyLmHceVx4vpoWw7
https://forms.gle/LSEf3nWcQHm1xxKo6
http://www.bibliotecas.uff.br/bavr/ficha-catalografica
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Qualquer dúvida, favor entrar em contato através do e-mail uffvditc@gmail.com. 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. Matheus Vidal Gomes Monteiro 
Coordenador de TCC do Curso de Direito (VDI) 

SIAPE 2141869 

Departamento de Direito – VDI 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais – ICHS 

Polo Universitário de Volta Redonda – PUVR 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

mailto:uffvditc@gmail.com

