
 
Orientações TCC I – Direito 1/2022 

O Trabalho de Conclusão de Curso, no âmbito do curso de Direito da FAC, é integrado pelas 

disciplinas: Trabalho de Conclusão de Curso I (Elaboração de Projeto) e Trabalho de 

Conclusão de Curso II (Elaboração e Defesa da Monografia) quais são ofertadas 

(respectivamente, no 8º e 9º período) através de orientações individualizadas e em grupos, de 

acordo com a divisão de áreas/orientadores. 

Assim: 

1. Para confecção do projeto de monografia, o aluno matriculado regularmente no 8º período, a 

partir da escolha do tema da monografia deverá OBTER ACEITE FORMAL do 

professor/orientador (termo de vinculação em anexo). 

2. A lista de professores/orientadores, distribuídos por área, encontra-se em anexo. (doc. 2). 

3. OBTIDO O ACEITE do professor/orientador, o aluno deverá preencher o termo de 

vinculação e encaminhar para o e-mail: coordenacoes@fac.br para realização da vinculação 

pela Secretaria Acadêmica. 

 

4. Assim, que for recebido o termo de vinculação o aluno será vinculado ao seu 

professor/orientador. Nessa disciplina não serão ofertadas aulas - como as habituais, mas 

orientações individualizadas e em grupos, conforme definido pelo professor. 

 

5. Finalizado o período de matrículas (fev/2022) a Secretaria das Coordenações divulgará a 

lista com as orientações para verificação e ciência. 

 

6. Seguindo as orientações do professor/orientador você deverá construir o seu Projeto de 

Pesquisa, que será avaliado ao final do semestre na disciplina Trabalho de Conclusão de 

Curso I (Elaboração de Projeto). 

 

7. O Projeto de Pesquisa, mediante autorização para depósito, deverá ser entregue na 

Secretaria das Coordenações, até o dia 15/06/2022 (quarta-feira). 

 

8. Concluída a elaboração do Projeto de Pesquisa e obtida aprovação na disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso I (Elaboração de Projeto), o aluno deverá iniciar o desenvolvimento e 

elaboração da Monografia, que será avaliada na disciplina TCC II, ofertada no 9o período. 

9. Novos esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao seu professor/orientador.  

 

Em caso de dúvidas sobre o procedimento de vinculação estamos à disposição através do e-

mail coordenacoes@fac.br 
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