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RESOLUÇÃO DIR. N.° /15 
  

 “Dispõe sobre o Calendário de 
trabalho de conclusão de curso – 
monografia – para o curso de Direito 
da FAESF”. 

 
 
A COORDENADORA DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE DE ENSINO 
SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF, no uso de suas atribuições regimentais, 
considerando deliberação do NDE em reunião realizada dia 10/06/2014 sobre a 
necessidade de estabelecer uma programação de trabalho de conclusão de curso – 
monografia – para a turma concluinte do período 2014-2 do curso de Direito da FAESF 

 

  

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º - Tendo em vista o disposto no artigo 10 da Resolução 9 de 29 de setembro de 
2004 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação que instituiu 
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de graduação em Direito e nelas, a 
obrigatoriedade do Trabalho de Conclusão de Curso e ainda o que estabelece a 
Resolução Dir. FAESF nº 003/2008, instituir o Calendário na forma do Art. 2º desta 
Resolução: 

 

Art. 2º - O discentes da Turma “F”, concluinte do Curso de Direito da FAESF do 
período 2014.2, deverão cumprir os prazos abaixo estabelecidos, sob pena de não 
concluir o curso: 

 

a) Divulgação, pela Coordenação, da lista de alunos e respectivos orientadores: 

09/06/2014. 

b) Prazo de entrega da 1ª versão do Trabalho de Conclusão de Curso impresso e 
encadernado, na Coordenação, e para o professor orientador via e-mail:  

17/11/2014.  



c) Prazo de entrega da 1ª versão do TCC impresso pela Coordenação ao professor 
orientador:  

18 e 19/11/2014. 

d) Prazo de confirmação do professor orientador para a Coordenação referente à 
aptidão do orientando para apresentação do TCC: 

24/11/2014. 

e) Divulgação, pela Coordenação, da formação das bancas examinadoras e suas 
respectivas datas e horários: 

25/11/2014. 

f) Prazo para o aluno entregar a versão final do TCC, em 03 (três) vias 
encadernadas e com a mídia digital (cd), na Coordenação e, via e-mail, para os 
membros da banca examinadora anteriormente divulgada: 

01/12/2014. 

g) Apresentação para as bancas examinadoras:  

08 a 12/12/2014. 

 

Art. 3º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Floriano-PI, 29 de outubro de 2014. 

 

 
 
 

Ana Caroline Carvalho Gadêlha Fontes 
Coordenadora do Curso de Direito 

 
 
 
 
 
 
 


