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RESOLUÇÃO Nº 76, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aprova o Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso

do Curso de Graduação em Direito da FADIR-UFMS.

 

O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE DE DIREITO -
FADIR , da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais, considerando a Resolução nº 550, de 20 de novembro de 2018, do Conselho de
Graduação da UFMS, resolve:

 

Art. 1º Aprovar o Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de
Graduação em Direito da FADIR-UFMS.

 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 2º O presente regulamento tem por finalidade norma�zar as a�vidades
relacionadas ao Trabalho de Conclusão do Curso - TCC do curso de graduação em Direito da
Faculdade de Direito - Fadir da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Art. 3º Segundo a Resolução COGRAD nº 106/2016, art. 8º, IV, o TCC é um
Componente Curricular Não Disciplinar – CCND,  de caráter obrigatório, e para fins de
cômputo de carga horária curricular, ao TCC será atribuída a carga horária total de 68
horas/aula.

Art. 4º O TCC consiste em pesquisa individual orientada por um docente, em
qualquer campo de conhecimento abrangido pela Ciência Jurídica sob a forma de uma
Monografia ou um Ar�go Cien�fico, precedida da elaboração de seu respec�vo projeto de
pesquisa de acordo com as normas ins�tucionais e indicações constantes das normas da
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Art. 5º Os obje�vos gerais do TCC são os seguintes:

I – promover o aprofundamento temá�co e es�mular a pesquisa sobre temas
de importância acadêmica e finalidade social;

II - proporcionar aos alunos a experiência da realização da pesquisa cien�fica,
devidamente orientados sobre os melhores métodos e fontes;  

III – oportunizar aos alunos a comunicação de sua pesquisa através das defesas
públicas orais e/ou publicações cien�ficas;

IV - fomentar a produção cien�fica no âmbito jurídico;

V - aprimorar a capacidade de reflexão, interpretação e crí�ca do Direito.

Art. 6º. Conforme previsão da Resolução-Cograd  nº 550, de 20 de Novembro
de 2018, art. 14, a Coordenação de Curso é responsável pela gestão, controle e
acompanhamento dos componentes curriculares não disciplinares, sendo apoiada pelo
Colegiado de Curso, Secretaria Acadêmica e pela Comissão de Monografia para auxiliar na
conferência do cumprimento dos requisitos.
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            II - DOS PROFESSORES ORIENTADORES E EXAMINADORES

 

Art. 7º Caberá ao aluno escolher o professor orientador pertencente ao corpo
docente da Fadir, bem como, colher a(s) respec�va(s) assinatura(s) no respec�vo Termo de
Aceite, no prazo definido no Calendário Acadêmico.

§ 1º Em situações excepcionais, pode o aluno ser orientado por professor
externo, com �tulação mínima de especialista, desde que consulte e obtenha parecer
favorável da Coordenação de Curso.

§ 2º Quando o tema escolhido pelo aluno envolver conhecimentos
mul�disciplinares ou necessitar de orientações complementares poderá ser escolhido um
coorientador, e seu nome deverá constar nos documentos e relatórios entregues pelo aluno.

Art. 8º Na hipótese de o aluno não iden�ficar nenhum professor para assumir a
sua orientação, deve comunicar ao professor da disciplina de Metodologia Aplicada ao
Trabalho de Curso e/ou à Coordenação de Curso para os encaminhamentos per�nentes.

Parágrafo único. Na indicação de professores orientadores deve ser observado
o plano de a�vidades da Faculdade de Direito e levar em consideração, sempre que possível,
as áreas de interesse dos professores e distribuição equita�va de orientandos entre o corpo
docente.

Art. 9º Cada professor pode orientar, no máximo, cinco alunos por ano, em
cada turno.

Parágrafo único. A carga horária semanal, por aluno, des�nada à orientação de
TCC para fins do cômputo da carga horária do docente deverá compor o plano de a�vidades
da Faculdade de Direito.

Art. 10° A subs�tuição de professor orientador só é permi�da quando outro
docente assumir formalmente a orientação, mediante aquiescência expressa do professor
subs�tuído.

Parágrafo único. É da competência da Coordenação de Curso a solução de
casos especiais, podendo, se entender necessário, encaminhá-los para análise da Comissão de
TCC e/ou para o Colegiado do Curso de Direito.

Art. 11 O professor orientador tem, entre outros, os seguintes deveres
específicos:

I - frequentar as reuniões convocadas pela Coordenação de Curso e/ou pela
Comissão de TCC;

II – agendar e registrar em formulário próprio (Ficha de Acompanhamento de
Orientações) pelos menos 03 encontros (presenciais ou por ferramentas TICs) com os
orientandos durante o desenvolvimento do TCC, excetuada a data de defesa pública da
monografia.

III – cons�tuir e agendar a Banca Examinadora do TCC no período previsto no
Calendário Acadêmico;

IV - presidir e conduzir as a�vidades da Banca Examinadora;

V – assinar conjuntamente com os demais membros das bancas examinadoras,
as fichas de avaliação dos TCC’s e das sessões de defesa;

VI - acompanhar o desenvolvimento dos TCC’s de acordo com as normas
estabelecidas pela ABNT e normas ins�tucionais;

VII - orientar os alunos a evitar que no TCC contenha plágios e qualquer outro
�po de cópias de trabalhos e obras publicados;

03/12/2020

N° 7430
Pg. 1191



12/2/2020 SEI/UFMS - 2287599 - Resolução

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2780973&infra_sistema… 3/7

VIII - cumprir e fazer cumprir este regulamento.

Art. 12 A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do aluno, o
que não exime o professor orientador de desempenhar adequadamente suas atribuições
decorrentes da sua a�vidade de orientação, dentro das normas definidas neste regulamento.

Art. 13 As atribuições dos professores examinadores convidados para a Banca
Examinadora são as seguintes:

I - Proceder a análise sobre o conteúdo e forma do TCC;

II - Realizar as arguições acerca do tema, no tempo e forma estabelecidos pela
presidência da banca.

III - Deliberar livremente sobre a nota a ser atribuída ao acadêmico
examinando.

Art. 14 A Coordenação de Curso providenciará os comprovantes de orientação
e par�cipação em banca examinadora aos Professores Orientadores e aos Professores
Examinadores.

 

III - DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DE TCC

 

Art. 15 Considera-se aluno em fase de realização de TCC:

I – o aluno regularmente matriculado no curso de Direito que já �ver
integralizado 75% da carga-horária do curso e ter cursado ou es�ver matriculado na disciplina
de Metodologia Aplicada ao Trabalho de Curso;

II – o aluno que, tempes�vamente, entregar o Termo de Aceite de orientação,
devidamente assinado pelo orientador escolhido;

III – o aluno que obter aprovação pelo orientador em seu Projeto de Pesquisa.

Art. 16 O aluno em fase de realização de TCC tem, entre outros, os seguintes
deveres específicos:

I – comparecer aos encontros agendados pelo orientador para discussão e
aprimoramento de sua pesquisa;

II - cumprir os prazos do calendário acadêmico para entrega das a�vidades
exigidas;

III - depositar a versão final de seu TCC, de acordo com o presente regulamento
e as instruções do seu orientador, no prazo fixado em calendário acadêmico;

IV - comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender
o trabalho de conclusão de curso, sob pena de reprovação.

V- após defesa perante a Banca Examinadora, o acadêmico deverá efetuar as
correções indicadas pela banca no prazo máximo de dez dias úteis.

VI - cumprir e fazer cumprir este regulamento.

 

IV - DO PROJETO DE TCC

 

Art. 17 O aluno deve elaborar seu projeto de TCC de acordo com este
Regulamento e com as recomendações do seu professor orientador, tendo por tema questão
integrante da área da Ciência Jurídica.

03/12/2020

N° 7430
Pg. 1192



12/2/2020 SEI/UFMS - 2287599 - Resolução

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2780973&infra_sistema… 4/7

Art. 18 A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos
estabelecidos nas normas da ABNT sobre documentação, no que forem a ele aplicáveis,
devendo apresentar:

I - Tema;

II - Problema;

III - Jus�fica�va;

IV – Obje�vos gerais e específicos;

V – Fundamentação Teórica;

VI - Metodologia;

VII – Sumário provisório;

VIII - Cronograma;

IX – Referências;

Art. 19 O projeto de TCC deve ser entregue  pelo aluno ao professor orientador,
no prazo e forma estabelecidos em Calendário Acadêmico para que se proceda a sua
avaliação.

 

V – DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 

Art 20 O  TCC na forma de Monografia ou Ar�go Cien�fico deve estar alinhado
aos obje�vos estabelecidos no ar�go 4º do presente Regulamento, bem como, apresentar
vinculação temá�ca com um dos campos do conhecimento da Ciência Jurídica contemplado
na grade curricular do curso e/ou aqueles iden�ficados com as linhas de pesquisa da pós-
graduação da Fadir.

Art. 21 Será de inteira responsabilidade do acadêmico o encaminhamento de
seu TCC à Banca Examinadora, no prazo e forma estabelecidos pelo Calendário Acadêmico.

Art. 22 A estrutura formal do TCC na forma de Monografia compõe-se de:

I – Elementos Pré-textuais (obrigatórios): Capa (obrigatório); Folha de rosto
(obrigatório); Folha de aprovação (obrigatório); Dedicatória/Agradecimentos (opcional);
Epígrafe (opcional); Listas (opcional); sumário (obrigatório).

II – Elementos Textuais (obrigatórios): Introdução; Desenvolvimento;
Considerações finais;

III – Elementos Pós-Textuais: Referências (Obrigatório); Anexos (quando for o
caso) (opcional).

Art. 23 O TCC deve apresentar:

I - espaço 1 ½ (um e meio), em documento formato A4, letra �po �mes new
roman ou Arial tamanho 12 (doze);

II – quanto às margens recomenda-se as seguintes medidas: margem inferior
(2,0 cm), margem superior (3,0 cm), margem lateral esquerda (3,0 cm) e margem direita (2,0
cm);

III – sistema de citação Autor-Data.

§ 1º A Monografia deve apresentar no mínimo 45 páginas contemplando os
elementos textuais (introdução, desenvolvimento e conclusão);

§ 2º O Ar�go Cien�fico deve apresentar no mínimo 15 páginas e no máximo 25
páginas, contemplando os elementos textuais (introdução, desenvolvimento e conclusão);
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VI - DA BANCA DE DEFESA DO TCC

 

Art. 24 O TCC, seja na modalidade de Monografia ou Ar�go Cien�fico é
defendido pelo aluno perante banca examinadora composta pelo professor orientador, que a
preside, coorientador se houver e por outros 2 (dois) membros, convidados pelo orientador,
podendo ser um deles membro externo.

Parágrafo único. Na hipótese do aluno submeter o Ar�go Cien�fico à
publicação, seja em congresso acadêmico, revistas ou periódicos cien�ficos, e, obtendo o
Aceite da publicação dentro do prazo ins�tucional para sua conclusão e entrega de TCC,
estabelecido em calendário acadêmico, o mesmo poderá apresentar a respec�va
comprovação do aceite e solicitar à Comissão de Monografia e/ou Coordenação de Curso, a
dispensa da defesa de seu TCC perante à banca examinadora.

Art. 25 A banca será agendada pelo orientador do TCC podendo ocorrer de
forma presencial ou de forma remota com o auxílio de tecnologias da informação e
comunicação (TIC’s).

Parágrafo único. Caso o orientador do TCC queira antecipar a defesa do TCC,
em concordância com o respec�vo orientando/aluno, o mesmo deverá encaminhar sua
solicitação, de forma jus�ficada, à Coordenação de Curso. 

Art. 26 Podem fazer parte da banca examinadora na qualidade de membro
externo: professores doutores ou mestres de outras áreas de outra Ins�tuição de Ensino
Superior, com interesse na área de abrangência da pesquisa, professores doutores ou mestres
de Cursos de Direito de outras Universidades; profissionais das carreiras jurídicas que
possuam pelo menos especialização e que exerçam a�vidades afins com o tema do TCC;
docentes e discentes do curso de pós-graduação stricto sensu da Fadir.

§1º. Quando da designação das bancas examinadoras serão indicados
membros suplentes, encarregados de subs�tuir qualquer dos �tulares das bancas em caso de
impedimento.

Art. 27 A Banca examinadora somente pode executar seus trabalhos com no
mínimo três membros presentes, sendo um deles o orientador.

§1º. Não podendo comparecer algum dos professores designados para a banca
examinadora, esse deverá comunicar com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas ao
Orientador do referido TCC, podendo desta forma ser convocado o suplente.

§ 2º. Não havendo o comparecimento do número mínimo de membros da
banca examinadora fixado neste ar�go, deve ser marcada nova data para a defesa.

Art. 28 Todos os professores da Fadir podem ser convocados para par�ciparem
das bancas examinadoras, mediante indicação da Comissão de TCC.

Parágrafo único. Deve, sempre que possível, ser man�da a equidade no
número de indicações de cada professor para compor as bancas examinadoras, procurando
ainda evitar-se a designação de qualquer docente para um número superior a
cinco comissões examinadoras por semestre.

Art. 29 As bancas de defesa das monografias são públicas.

Parágrafo único. Não são permi�dos aos membros das bancas examinadoras
tornarem públicos os conteúdos das monografias antes de suas defesas, sob pena de ficarem
impedidos de par�cipar da banca.

Art. 30 A Coordenação de Curso, com o auxílio da Comissão de TCC e Secretaria
Acadêmica, deve elaborar calendário anual fixando prazos para a entrega das monografias,
designação das bancas examinadoras e realização das defesas, entre outras.
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Art. 31 Ao término da data limite para envio dos TCCs, a Secretaria Acadêmica
divulgará amplamente a composição das bancas examinadoras, datas, horários e locais para
sua realização.

Art. 32 Os membros das bancas examinadoras, após suas designações, deverão
receber cópia do TCC com antecedência mínima de 07 (sete) dias.

Art. 33 Na defesa, o aluno terá o mínimo de dez e o máximo de vinte minutos
para apresentar seu trabalho e cada componente da banca examinadora tem o mínimo de
cinco até dez minutos para fazer sua arguição, dispondo ainda o discente de outros dez
minutos para responder cada um dos examinadores.

Art. 34 Para aprovação ou reprovação do acadêmico deverá ser levado em
consideração o texto escrito, a sua exposição oral e a defesa na arguição pela banca
examinadora.

Art. 35 A banca examinadora pode reunir-se antes da sessão de defesa pública
a pedido do orientador ou de um dos membros da banca podendo, se aprovado por maioria,
devolver o TCC para reformulações.

Art. 36 A banca examinadora, por maioria, após a defesa oral, pode sugerir ao
aluno que reformule aspectos de seu TCC.

Parágrafo único. Nessa situação atribui-se conceito “Aprovado com ressalvas”,
comprometendo-se o aluno a re�ficar seu TCC com as sugestões, de correções designadas
pela banca examinadora ficando marcado o prazo de dez dias le�vos para sua entrega
defini�va.

Art. 37 O aluno que não entregar o TCC, ou que não se apresentar para a sua
defesa oral, no prazo ins�tucional, sem mo�vo jus�ficado na forma da legislação em vigor,
estará automa�camente reprovado.

Art. 38 A ata de apresentação do TCC deverá ser assinada pelos membros da
banca examinadora e pelo aluno, ao final da sessão de defesa.

Art. 39 Se o acadêmico for reprovado, fica a seu critério con�nuar ou não com
o mesmo tema de TCC e orientador.

Parágrafo único. Optando por mudança de tema, deve o aluno reiniciar no
semestre seguinte todo o processo para elaboração de novo Projeto de Pesquisa.

Art. 40 É permi�da apenas uma defesa de TCC por semestre.

 

VII - DA AVALIAÇÃO DO TCC

 

Art. 41 Para a aprovação de TCC, enquanto componente obrigatório não
disciplinar, o aluno deverá:

I – cumprir com todos os deveres elencados no art. 15 do presente
Regulamento;

II – apresentar e obter aprovação em sua defesa de TCC em sessão pública, em
data previamente fixada pelo orientador e Comissão de TCC.

III – efetuar todas as correções indicadas pela banca examinadora do TCC,
devidamente acompanhadas pelo professor orientador, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a
sua realização.

Art. 42 Segundo a Resolução COGRAD nº 106/2016, art. 8º, IV, § 2º, o TCC é um
componente Curricular não Disciplinar, e para fins de registro no Sistema de Controle
Acadêmico (Siscad) será atribuído ao aluno o conceito de APROVADO ou REPROVADO. 03/12/2020
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      VIII- DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

 

Art. 43 Estas normas regulamentares de Trabalho de Conclusão de Curso de
Graduação em Direito da Fadir- UFMS entram em vigor na data de sua aprovação.

 

NATALIA POMPEU

Presidente

Documento assinado eletronicamente por Natalia Pompeu, Coordenador(a)
de Curso de Graduação, em 02/12/2020, às 17:04, conforme horário oficial
de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2287599 e o código CRC 6CAB6B0D.

 

COORDENAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE DIREITO - BACHARELADO 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67) 3345-7245 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.001791/2020-84 SEI nº 2287599
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