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Banca: Maria Istela Cagnin Machado ( presidente)Profa. Ms. 
Kátia Mara França e Profa. Dra. Luciana Montera Cheung

Título: Uma ferramenta de apoio a extração da modelagem 
de negócios baseada em visões a partir de diagrama de classes

Acadêmicos: Diogo Henrique de Oliveira e Emerson de 
Oliveira Camargo

Data: 9 de dezembro de 2011
Horário:14h
Local: Auditório II

Banca: Maria Istela Cagnin Machado( presidente), Débora 
Maria Barroso Paiva e Kátia Mara França

título: Análise de Aderência do Método Ágil Scrum ao MPS-
-BR e ao CMMI utilizando a Linguagem de Padrões ADAMA

Acadêmico: Hélio de Paiva Júnior
data: 9 de dezembro de 2011
Horário:16h
Local: Auditório II

Banca: Maria Istela Cagnin Machado e Debora Maria Barroso Paiva
Título: SGP - Sistema de Gestão de Ponto
Acadêmicos: Edmundo Borges do Amaral Júnior; Haroldo 

Oliveira de Souza
Data: 9 de dezembro de 2011
Horário:18:00
Local: Auditório II

Banca: Graziela Santos de Araújo (presidente), Fábio Henri-
que Viduani Martinez e Luciano Gonda

Titulo: Estudo do Sistema de Gerenciamento de Projetos 
dotProject para implementação de módulo fi nanceiro

Acadêmicos: Alexandre Carlos Ferreira dos Santos e Mauricio 
Escobar Gleizer

Data: 8 de dezembro
Horário: 20:30
Local: Sala de Reuniões da Facom

Fábio Henrique Viduani Martinez.

RESOLUÇÃO Nº 12, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011.

O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE ANÁLISE DE 
SISTEMAS da Faculdade de Computação da Fundação Universi-
dade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 
legais, resolve:

Homologar as Resoluções nº  6, 7, 8, 9, 10 e 11 do ano de 
2011, emitidas ad referendum pelo Colegiado de Curso do Curso 
de Análise de Sistemas.

Fábio Henrique Viduani Martinez,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 13, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011.

O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE ANÁLISE DE 
SISTEMAS da Faculdade de Computação da Fundação Universi-
dade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 
legais, resolve:

Estabelecer o calendário de reuniões ordinárias do Colegiado 
de Curso do Curso de Análise de Sistemas para o ano de 2012, 
9 de março, 13 de abril, 11 de maio, 15 de junho, 27 de julho, 
24 de agosto, 21 de setembro, 19 de outubro, 23 de novembro e 
14 de dezembro, sempre às 13 horas e 30 minutos.

Fábio Henrique Viduani Martinez,
Presidente.

RESOLUÇÃO Nº 59, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2010.

A CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO - 
FADIR, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, no uso de suas atribuições legais, e, em reunião realizada em 
09.12.2010, resolve:

Aprovar o Regulamento da Monografi a Jurídica do Curso de 
graduação em Direito da Faculdade de Direito - FADIR da Funda-
ção Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para aplicação 
a partir do ano letivo 2011.1.

Lídia Maria Ribas
Presidente

NORMAS REGULAMENTARES DAS DISCIPLINAS 
MONOGRAFIA JURÍDICA I E MONOGRAFIA JURÍDICA II

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - As presentes normas regulamentares das disciplinas 
“Monografi a Jurídica I e Monografi a Jurídica II” têm por fi nali-
dade normatizar as atividades que compõe o contexto das referi-
das disciplinas como integrantes do currículo pleno do Curso de 
Graduação em Direito da UFMS, portanto, de caráter obrigatório 
para sua integralização.

Art. 2º - As disciplinas “Monografi a Jurídica I” e “Monografi a 
Jurídica II” são compostas das seguintes atividades obrigatórias:

a) Monografi a Jurídica I
I. Projeto de Monografi a de Conclusão do Curso;
II. Artigo Científi co I.
b) Monografi a Jurídica II
I. Artigo Científi co II
II. Defesa da Monografi a de Conclusão do Curso
. 1º - O projeto de monografi a deverá obedecer ao modelo e es-

pecifi cações contidas no Anexo 1 destas Normas Regulamentares;
. 2º - O Artigo Científi co, atendendo as normas da ABNT e 

normas internas da FADIR, consiste no desenvolvimento parcial 
do tema objeto da pesquisa da Monografi a de Conclusão de Curso.

.3º - O Artigo Científi co II, consiste no desenvolvimento total 
do tema objeto da pesquisa da Monografi a de Conclusão de Curso,

.4º - A Monografi a de Conclusão do Curso consiste em pes-
quisa individual orientada, em qualquer campo de conhecimento 
abrangido pelo Curso do Direito ou pela Ciência Jurídica

Art. 3º - Os objetivos gerais das disciplinas, Monografi a Jurídica 
I e Monografi a Jurídica II, são os de propiciar aos alunos do Curso 
de Graduação em Direito a ocasião de demonstrar: a) - o conheci-
mento adquirido desenvolvendo o aprofundamento temático; b) - a 

FACULDADE DE DIREITO
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produção científi ca por meio de artigos jurídicos, comunicações e 
banners em congressos e similares; c) - a consulta de bibliografi a, 
doutrina e jurisprudência especializada e, d) - o aprimoramento da 
capacidade de refl exão, interpretação e crítica do Direito.

II - DO SUPERVISOR DE MONOGRAFIA

Art. 4º. O supervisor de monografi a será designado pelo Di-
retor da FADIR para um mandato de dois anos.

Art. 5º. Ao Supervisor de monografi a compete:
I - elaborar, semestralmente, o calendário de todas as ativida-

des relativas à Monografi a de Conclusão de Curso, em especial o 
cronograma das defesas;

II - atender aos alunos matriculados nas disciplinas atinentes 
à Monografi a de Conclusão de Curso;

III - proporcionar, com a ajuda dos professores da disciplina 
Metodologia da Pesquisa em Direito, orientação básica aos alunos em 
fase de iniciação do projeto da Monografi a de Conclusão de Curso;

IV - elaborar e encaminhar aos professores orientadores as 
fi chas de freqüência das atividades da disciplina atinentes à Mo-
nografi a de Conclusão do Curso;

V - convocar, sempre que necessário, reuniões com os profes-
sores orientadores e alunos matriculados nas disciplinas atinentes 
à Monografi a de Conclusão de Curso;

VI - indicar professores orientadores para os alunos que não 
os tiverem;

VII - manter, na supervisão de monografi a, arquivo atualizado 
com os projetos de monografi a em desenvolvimento;

VIII - manter atualizado o livro de atas das reuniões das 
bancas examinadoras;

IX - providenciar o encaminhamento à PRAJUR das cópias 
das monografi as aprovadas;

X - tomar, no âmbito da sua competência, todas as demais 
medidas necessárias ao efetivo cumprimento deste regulamento;

XI - designar as bancas examinadoras dos trabalhos de con-
clusão de curso.

III - DOS PROFESSORES ORIENTADORES

Art. 6º. A atividade, Monografi a de Conclusão de Curso, é 
requisito necessário para a graduação em Direito e será desenvol-
vida pelo acadêmico de Direito, sob a orientação docente, devendo 
apresentar o trabalho a ser avaliado perante uma banca composta 
pelo professor Orientador e dois Examinadores indicados pela 
Supervisão de Monografi a do Curso de Direito/FADIR.

Parágrafo único. A Monografi a de Conclusão de Curso é 
atividade de natureza acadêmica e pressupõe a alocação de parte 
do tempo de ensino dos professores à atividade de orientação, na 
forma prevista nas normas internas do Curso de Direito da UFMS.

Art. 7º. Cabe ao aluno escolher o professor orientador e/ou 
co-orientador, devendo, para esse efeito, realizar o convite levando 
em consideração os prazos estabelecidos neste regulamento para 
a entrega do projeto de monografi a.

.1º. Ao assinar o projeto de monografi a e o termo de compro-
misso (anexo 2) o professor está aceitando a orientação;

.2º. O aluno apresentará o projeto de monografi a 30 (trinta) 
dias após o início das aulas;

.3º. Pode o aluno ser orientado por outro professor de curso 
jurídico, que não pertença ao corpo docente do curso de graduação 
de Direito da UFMS, desde que obtenha o parecer favorável do 
Supervisor da Monografi a Jurídica.

.4º. Quando o tema escolhido pelo aluno envolver temas comple-
xos ou multidisciplinares, que envolvam diversos campos do conhe-
cimento jurídico poderá ser escolhido um co-orientador, e seu nome 
deverá constar nos documentos e relatórios entregues pelo aluno.

Art. 8º. Na hipótese de o aluno não encontrar nenhum profes-
sor que se disponha a assumir a sua orientação, deve procurar o 
Supervisor de Monografi a a fi m de que lhe indique um orientador.

Parágrafo único. Na indicação de professores orientadores, 
o Supervisor de Monografi a Jurídica deve observar o plano de 
atividades da Faculdade de Direito e levar em consideração, 
sempre que possível, a distribuição de acordo com as áreas de 
interesse dos professores, bem como a distribuição eqüitativa de 
orientandos entre eles.

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

Parágrafo único. A carga horária semanal, por aluno, desti-
nada à Monografi a de Conclusão de Curso para fi ns do cômputo 
da carga horária do docente deverá compor o plano de atividades 
da Faculdade de Direito.

Art. 10. A substituição de professor-orientador só é permitida 
quando outro docente assumir formalmente a orientação, mediante 
aquiescência expressa do professor substituído.

Parágrafo único. É da competência do Supervisor de Mono-
grafi a a solução de casos especiais, podendo, se entender necessá-
rio, encaminhá-los para análise pelo colegiado do curso de Direito.

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

I - frequentar as reuniões convocadas pelo supervisor de 
monografi a;

II - atender mensalmente seus alunos orientandos, em horário 
previamente fi xado;

III - presidir e conduzir as atividades da Banca Examinadora, 
bem como apurar as notas e o resultado fi nal;

IV - analisar os relatórios parciais que lhes forem entregues 
pelos orientandos;

V - participar das defesas para as quais estiver designado;
VI - assinar, juntamente com os demais membros das ban-

cas examinadoras, as fi chas de avaliação das monografi as e das 
sessões de defesa;

VII - requerer ao Supervisor de monografi a a inclusão da 
Monografi a de Conclusão de Curso de seus orientandos no cro-
nograma das defesas;

VIII - acompanhar o desenvolvimento das monografi as de 
acordo com as normas estabelecidas pela ABNT e pela Supervisão 
de Monografi a;

IX - orientar os alunos a evitar que no trabalho monográfi co 
contenha plágios e qualquer outro tipo de cópias de trabalhos e 
obras publicados;

X - orientar os alunos a cumprir os requisitos obrigatórios das 
disciplinas “Monografi a Jurídica I” e “Monografi a Jurídica II” 
consistentes em desenvolver artigos científi cos para publicação 
em congressos e similares;

XI - cumprir e fazer cumprir este regulamento.

Art. 12. A responsabilidade pela elaboração da monografi a é 
integralmente do aluno, o que não exime o professor orientador de 
desempenhar adequadamente suas atribuições decorrentes da sua ati-
vidade de orientação, dentro das normas defi nidas neste regulamento.
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Parágrafo único. O não cumprimento do disposto nos artigos 
16 e 24 deste regulamento autorizam o professor a desligar-se 
dos encargos de orientação, através de comunicação ofi cial ao 
Supervisor da Monografi a Jurídica.

Art.13 As atribuições e competências dos Professores Con-
vidados para a Banca Examinadora, escolhidos pela Supervisão 
de Monografi as Jurídicas, são as seguintes:

I - Compor a Banca Examinadora.
II - Proceder a análise oral da Monografi a após a defesa pelo 

acadêmico e argui-lo acerca da mesma, no período e forma de-
fi nidos para tanto no Cronograma semestral da supervisão e no 
presente Regulamento.

III - Deliberar, no âmbito de sua competência, sobre as ativi-
dades desenvolvidas pela Banca Examinadora.

IV - Deliberar livremente a nota a ser atribuída ao acadêmico 
examinando.

Art. 14 A Supervisão de Monografi a Jurídica providenciará 
os atestados de orientação e participação em banca examinadora 
aos Professores Orientadores e aos Professores Examinadores.

IV - DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DA 
MONOGRAFIA DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 15. Considera-se aluno em fase de realização da Monografi a 
de Conclusão de Curso, aquele regularmente matriculado na disci-
plina respectiva, pertencente ao currículo de graduação em Direito.

Art. 16. O aluno em fase de realização da Monografi a de Con-
clusão de Curso tem, entre outros, os seguintes deveres específi cos:

I - frequentar as reuniões convocadas pelo Supervisor de 
monografi a ou pelo seu orientador;

II - manter contatos no mínimo quinzenais com o professor 
orientador para discussão e aprimoramento de sua pesquisa, de-
vendo justifi car eventuais faltas;

III - cumprir os prazos do calendário divulgado pela super-
visão de monografi a para entrega de projetos, relatórios parciais 
e versão fi nal do trabalho de conclusão de curso;

IV - entregar ao orientador os relatórios parciais sobre as 
atividades desenvolvidas que não terão nota avaliativa;

V - elaborar a versão fi nal de seu trabalho de conclusão de 
curso, de acordo com o presente regulamento e as instruções do 
seu orientador e do Supervisor de monografi a;

VI - depositar a monografi a no prazo fi xado no calendário se-
mestral em que estiver matriculado na disciplina respectiva sendo 
quatro cópias da monografi a de conclusão de curso, devidamente 
autorizado pelo orientador;

VII- após apresentação e defesa perante a Banca Examinadora, 
o acadêmico deverá efetuar as correções indicadas pela banca, 
devidamente acompanhadas pelo professor orientador, confec-
cionando a versão defi nitiva da monografi a em duas vias em capa 
dura na cor vinho, com gravação em dourado com o nome do seu 
autor, o título, o nome da Universidade, da Faculdade, ambos por 
extenso, do Curso de Direito, o local e o ano da defesa, conforme 
anexos a este regulamento;

VIII- Deverá, ainda, encaminhar à Supervisão de Monografi a 
além dos 2 (dois) exemplares em capa dura da versão defi nitiva da 
monografi a, 01 (uma) cópia de CD em pdf para arquivo digital.

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

X - desenvolver semestralmente sob a supervisão do profes-
sor orientador artigos científi cos e banners para publicação em 
seminários, congressos, simpósios e eventos jurídicos;

XI - cumprir e fazer cumprir este regulamento.

V - DOS PRÉ-REQUISITOS E DAS VAGAS

Art. 17. Para ser matriculado na disciplina Monografi a Ju-
rídica I, o aluno do curso de Direito deve ter cursado, incluindo 
a disciplina Metodologia da Pesquisa em Direito, um mínimo 
de 2.975 (duas mil novecentos e setenta e cinco) horas-aulas do 
currículo do seu curso.

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo 
implica em impedimento para cursar a disciplina ou, no cance-
lamento da matrícula realizada de forma contrária aos presentes 
dispositivos regulamentares.

Art. 18. A matrícula nas disciplinas Monografi a Jurídica I e 
Monografi a II atribui ao aluno o direito de escrever e defender sua 
monografi a, conforme calendário estabelecido pela Supervisão 
de Monografi a, tendo por base o calendário da UFMS, desde que 
atendidos todos os requisitos regulamentares.

Art. 19. O número total de vagas oferecidas por semestre 
para a disciplina atinente ao trabalho de conclusão de curso deve 
ser, no mínimo, tanto no curso diurno como no noturno, igual ao 
número de alunos em condições de nele colar grau.

VI - DO PROJETO DE MONOGRAFIA

Art. 20. O aluno deve elaborar seu projeto de monografi a de 
acordo com este Regulamento e com as recomendações do seu 
professor orientador, tendo por tema questão integrante da área 
de ciências jurídicas, preferencialmente nas linhas de pesquisa 
indicado pela FADIR.

Parágrafo único. A estrutura formal do projeto deve seguir 
os critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT sobre 
documentação, no que forem a eles aplicáveis.

Art. 21. A estrutura do projeto de monografi a (conforme mo-
delo anexo 3 ) compõem-se de:

I - apresentação;
II - objeto;
III - objetivos;
IV - justifi cativas;
V - revisão bibliográfi ca;
VI - metodologia;
VII - cronograma;
VIII - levantamento bibliográfi co inicial;
IX - instrumentos de pesquisa (quando houver pesquisa de campo).

Art. 22. O projeto de monografi a deve ser entregue na PRA-
JUR, de acordo com o modelo deste regulamento com nota aufe-
rida pelo professor orientador e por ele assinado.

. 1º. O aluno apresentará o projeto de monografi a 30 (trinta) 
dias após o início das aulas;

. 2º. O projeto de monografi a será arquivado na Supervisão 
de Monografi a localizada na PRAJUR.

Art. 23. Apresentado o projeto de monografi a, a mudança de 
tema só será permitida mediante protocolo na PRAJUR de um 
novo projeto e preenchimento dos seguintes requisitos:
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I - ocorrer à mudança dentro de um prazo não superior a 15 
(quinze) dias, contados da entrega do projeto na PRAJUR;

II - haver a aprovação do professor orientador;
III - existir a concordância do professor orientador em con-

tinuar com a orientação, ou a concordância expressa de outro 
docente em substituí-lo;

IV - haver a aprovação do Supervisor de Monografi a.
Parágrafo único. Pequenas mudanças que não comprometam 

as linhas básicas do projeto são permitidas a qualquer tempo, desde 
que com a autorização do orientador.

VII - DOS RELATÓRIOS PARCIAIS

Art. 24. Os relatórios parciais sobre o desenvolvimento da 
Monografi a de Conclusão de Curso devem conter informações 
detalhadas acerca das pesquisas e estudos realizados no período 
respectivo, na forma defi nida pelo professor orientador, sendo 
obrigatória sua entrega na data fi xada pela supervisão.

. 1º. Serão exigidos no mínimo três relatórios durante a orien-
tação, que servirão apenas para demonstração do desenvolvimento 
da mesma.

.2º. Para aprovação nas disciplinas Monografi a Jurídica I e 
Monografi a Jurídica II, o aluno deverá obter nota igual ou supe-
rior a 5 (cinco) na média das notas individuais atribuídas pelos 
professor orientador e pelos membros da banca examinadora.

. 3º. Será exigida a produção de dois artigos científi cos que 
farão parte da avaliação das disciplinas Monografi a Jurídica I e 
II compostos da seguinte forma:

I - Para a disciplina “Monografi a Jurídica I”:
a) Projeto de Monografi a de Conclusão do Curso - (P1) - Nota 

de 1 a 10;
b) Artigo Científi co I - (P2) - Nota de 1 a 10
Sistema de Avaliação = (P1+P2)
2
II - Para a disciplina “Monografi a Jurídica II”:
a) Artigo Científi co II - pré-requisito para poder efetuar a 

defesa da Monografi a.
b) Defesa da Monografi a de Conclusão de Curso - Nota de 

1 a 10.

. 4º A aprovação na disciplina de Monografi a Jurídica I fi ca 
condicionada a apresentação do projeto de monografi a no prazo 
estipulado no art. 22, e de um artigo científi co referente ao tema 
da sua pesquisa.

. 5º A aprovação na disciplina de Monografi a Jurídica II fi ca 
condicionada a apresentação de artigo científi co referente ao tema 
da sua pesquisa e da aprovação na defesa pública da monografi a.

. 6º A avaliação do referido artigo científi co fi cará sob a res-
ponsabilidade do orientador.

VIII - DA MONOGRAFIA

Art. 25. A elaboração da monografi a de conclusão do Curso 
deve ser elaborada levando-se em consideração:

I - na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos 
nas normas da ABNT sobre documentação, no que forem eles 
aplicáveis e de acordo com as orientações estabelecidas pela 
Supervisão de Monografi a;

II - no seu conteúdo, as fi nalidades estabelecidas no artigo 3º 
deste Regulamento e a vinculação do tema com um dos campos 
do conhecimento do Direito, preferencialmente aqueles identi-
fi cados com as linhas de pesquisa da FADIR e pelas disciplinas 
ofertadas no currículo.

Art. 26. A estrutura da monografi a (conforme modelo, anexo 
3) compõe-se de:

a) Capa (obrigatório)
b) Folha de rosto (obrigatório)
c) Errata (opcional)
d) Folha de aprovação (obrigatório)
e) Dedicatória (opcional)
f) Agradecimento (opcional)
g) Epígrafe (opcional)
h) Resumo na língua vernácula (obrigatório)
i) Lista de ilustrações (opcional)
j) Lista de tabelas (opcional)
k) Lista de abreviaturas e siglas (opcional)
l) Lista de símbolos (opcional)
m) Sumário (obrigatório)
n) Introdução (obrigatório)
o) Desenvolvimento, contendo necessariamente a revisão 

bibliográfi ca (obrigatório)
p) Considerações fi nais (ou conclusão) (obrigatório)
q) Referências (obrigatório)
r) Anexos (quando for o caso) (opcional).

Art. 27. As cópias da monografi a encaminhadas às bancas 
examinadoras devem ser apresentadas preenchendo os seguintes 
requisitos:

I - impressa em espaço 1 ½ (um e meio), em papel branco 
tamanho A4, letra tipo times new roman tamanho 12 (doze);

II - em relação 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 - o corpo do trabalho (introdução, desenvolvimento e con-
clusão) deve possuir no mínimo 50 (cinquenta) páginas.

IX - DA BANCA EXAMINADORA

Art. 28. A monografi a é defendida pelo aluno perante banca 
examinadora composta pelo professor orientador, que a preside, 
e por outros 2 (dois) membros, designados pelo Supervisor da 
Monografi a Jurídica.

.1º. Quando o co-orientador for membro da banca, será ela 
composta por 4 (quatro) membros efetivos.

.2º. Pode fazer parte da banca examinadora um membro esco-
lhido entre os professores de outras áreas de outra Instituição de 
Ensino Superior, com interesse na área de abrangência da pesquisa, 
ou de Cursos de Direito de outras Universidades, ou ainda entre 
profi ssionais de nível superior que possuam pós-graduação e que 
exerçam atividades afi ns com o tema da monografi a.

.3º. Quando da designação das bancas examinadoras serão 
indicados membros suplentes, encarregados de substituir qualquer 
dos titulares das bancas em caso de impedimento.

Art. 29. A Banca examinadora somente pode executar seus 
trabalhos com no mínimo 03 (três) membros presentes, sendo um 
deles o orientador ou o co-orientador.

.1º. Não podendo comparecer algum dos professores designa-
dos para a banca examinadora, esse deverá comunicar por escrito 
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ao Supervisor de Monografi a que republicará a banca para nova 
data e horário no prazo de 15 (quinze) dias.

.2º. Não havendo o comparecimento do número mínimo de 
membros da banca examinadora fi xado neste artigo, deve ser 
marcada nova data para a defesa, sem prejuízo do cumprimento 
da determinação presente no parágrafo anterior.

Art. 30. Todos os professores do Departamento de Direito 
podem ser convocados para participar das bancas examinadoras, 
mediante indicação do Supervisor de Monografi a.

Parágrafo único. Deve, sempre que possível, ser mantida a 
equidade no número de indicações de cada professor para compor 
as bancas examinadoras, procurando ainda evitar-se a designa-
ção de qualquer docente para um número superior a 05 (cinco) 
comissões examinadoras por semestre.

X - DA DEFESA DA MONOGRAFIA

Art. 31. As sessões de defesa das monografi as são públicas.
Parágrafo único. Não são permitidos aos membros das bancas 

examinadoras tornarem públicos os conteúdos das monografi as antes 
de suas defesas, sob pena de fi carem impedidos de participar da banca.

Art. 32. O Supervisor de Monografi a deve elaborar calendário 
anual fi xando prazos para a entrega das monografi as, designação 
das bancas examinadoras e realização das defesas.

.1º. Quando a monografi a for entregue com atraso e por qual-
quer motivo injustifi cado, sofrerá esta a perda de 2,0 (dois) pontos 
na composição da nota fi nal.

Art. 33. Ao término da data limite para a entrega das cópias das 
monografi as, o Supervisor de Monografi a divulgará na PRAJUR a 
composição das bancas examinadoras junto com a data e horário.

Art. 34. Os membros das bancas examinadoras, após suas 
designações, deverão receber cópia da Monografi a de Conclusão 
de Curso com prazo mínimo de 07 (sete) dias.

Art. 35. Na defesa, o aluno terá o mínimo de 15 (quinze) e o 
máximo de 30 (trinta) minutos para apresentar seu trabalho e cada 
componente da banca examinadora tem o mínimo de 5 (cinco) até 10 
(dez) minutos para fazer sua argüição, dispondo ainda o discente de 
outros 10 (dez) minutos para responder cada um dos examinadores.

Art. 36. A atribuição das notas dá-se após o encerramento da 
etapa de argüição, obedecendo ao sistema de notas individuais 
por examinador, levando em consideração o texto escrito, a sua 
exposição oral e a defesa na argüição pela banca examinadora.

.1º. Utiliza-se, para a atribuição das notas, fi chas de avaliação 
individuais, onde o professor orientador e os examinadores apõe 
suas notas para cada item a ser examinado.

.2º. A nota fi nal do aluno referente a atividade “Defesa da Mo-
nografi a de Conclusão de Curso” é o resultado da média aritmética 
simples das notas atribuídas pelos membros da banca examinadora.

Art. 37. A banca examinadora pode reunir-se antes da sessão 
de defesa pública a pedido do orientador ou um dos membros da 
banca podendo, se aprovado por maioria, devolver a monografi a 
para reformulações.

Art. 38. A banca examinadora, por maioria, após a defesa oral, 
pode sugerir ao aluno que reformule aspectos de sua monografi a.

Parágrafo único. Nessa situação atribuí-se conceito “Apro-
vado com ressalvas” na disciplina atinente a Monografi a de 
Conclusão de Curso, comprometendo-se o aluno a retifi car sua 
monografi a com as sugestões, de correções designadas pela banca 
examinadora fi cando marcado o prazo de 7 (sete) dias úteis para 
entrega defi nitiva na PRAJUR.

Art. 39. O aluno que não entregar a monografi a, ou que não se 
apresentar para a sua defesa oral, dentro do prazo estipulado pela 
Supervisão de Monografi a, sem motivo justifi cado na forma da le-
gislação em vigor, estará automaticamente reprovado na disciplina 
Monografi a Jurídica II atinente ao Trabalho de Conclusão de Curso.

Art. 40. A ata de apresentação da monografi a jurídica, deverá 
ser assinada pelos membros da banca examinadora e pelo aluno, 
e ser registrada no livro de atas respectivo, ao fi nal da sessão de 
defesa e, em caso de aprovação, as cópias defi nitivas da mono-
grafi a deverão ser depositadas na PRAJUR.

Art. 41. Se o acadêmico for reprovado na disciplina Mono-
grafi a Jurídica II, fi ca a critério do aluno continuar ou não com o 
mesmo tema de monografi a e com o mesmo orientador.

Parágrafo único. Optando por mudança de tema, deve o aluno 
reiniciar no semestre seguinte todo o processo para elaboração da 
Monografi a de Conclusão de Curso, desde a elaboração do projeto 
de pesquisa até a defesa fi nal.

Art. 42. Ao aluno matriculado na disciplina Monografi a Jurídica II 
é permitido apenas uma defesa da Monografi a de Conclusão do Curso, 
sendo vedado a apresentação de outra monografi a no mesmo semestre.

XI - DA ENTREGA DA VERSÃO DEFINITIVA DA 
MONOGRAFIA

Art. 43. A versão defi nitiva da monografi a deve ser encami-
nhada à Supervisão de Monografi a em 2 (dois) exemplares em capa 
dura na cor vinho, com gravação em dourado com o nome do seu 
autor, o título, o nome da Universidade, da Faculdade, ambos por 
extenso, do Curso de Direito, o local e o ano da defesa juntamente 
com 01 (uma) cópia de CD gravação no formato PDF destinado 
ao arquivo digital da Supervisão de Monografi a.

Art. 44. A entrega da versão defi nitiva da monografi a é requi-
sito para a colação de grau e deve ser efetuada no prazo previsto 
no calendário da UFMS.

XII - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 45. Estas normas regulamentares das disciplinas Mono-
grafi a Jurídica I e Monografi a Jurídica II do curso de Graduação 
em Direito entram em vigor na data de sua aprovação.

RESOLUÇÃO Nº 37, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2011.

A PRESIDENTE DO CONSELHO DA FACULDADE DE DI-
REITO - FADIR, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve, ad referendum:

Por meio deste, manifestar-se FAVORAVELMENTE pela 
alteração de notas do (a) acadêmico(a) 2010.2001.021-5  FABIA-
NO RICARDO DE OLIVEIRA BELLESIA, conforme abaixo:


