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APRESENTAÇÃO 

 

O Curso de Graduação em Direito oferecido pela FASUG atende 

rigorosamente o que expressa a Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 

2004, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Direito, 

contemplando os três eixos de formação: Fundamental, Profissional e Prática. 

 O artigo 10 da referida Resolução dispõe que o Trabalho de Curso é 

componente curricular obrigatório, desenvolvido individualmente, com conteúdo a 

ser fixado pelas Instituições de Educação Superior em função de seus Projetos 

Pedagógicos. 

 As orientações apresentadas neste regulamento, submetidas ao Conselho 

Superior da Faculdade do Sudeste Goiano (FASUG), contém necessariamente, 

critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas 

relacionadas com a sua elaboração. 

O Regimento Geral da FASUG, artigo 84, estabelece que o trabalho de curso 

de graduação deva ser elaborado de forma individual, com apresentação e defesa à 

banca examinadora composta por três membros, professores, escolhidos pelas 

coordenações de seus respectivos cursos.  

O capítulo II do Projeto Pedagógico do Curso de Direito, trata das atividades 

práticas profissionais e inclui o trabalho de curso como componente curricular 

obrigatório, que deverá ser desenvolvido na fase final, sendo no 9º semestre a 

orientação e finalização do projeto de pesquisa, na atividade Trabalho de Curso I, e, 

no 10º semestre, na atividade Trabalho de Curso II, a elaboração e apresentação, 

em banca de professores, do trabalho de conclusão, com defesa pública e 

formalização do trabalho que será disponibilizado para os membros da acadêmica, 

conforme dispõe este regulamento.  
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I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Artigo 1º. O presente regulamento disciplinará as atividades relativas à elaboração, 

desenvolvimento, apresentação da defesa do trabalho de curso (TC) de graduação 

em Direito da Faculdade do Sudeste Goiano (FASUG). 

Parágrafo único. O trabalho de curso será desenvolvido individualmente e tem 

caráter obrigatório para colação de grau, para todos os acadêmicos e deve ser 

apresentado em forma de monografia. 

Artigo 2º. O trabalho de curso tem por objetivo proporcionar ao acadêmico de 

graduação em Direito a oportunidade para mostrar o grau de habilitação adquirido, o 

aprofundamento temático, o estímulo à produção científica, a consulta bibliográfica 

especializada e o aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica do direito.  

§ 1º. O orientador do trabalho de curso será definido pela Coordenação do Curso de 

Direito. 

§ 2º. A monografia constitui trabalho de pesquisa de um tema específico em área de 

abrangência do direito, escrito, de caráter individual e personalizado, orientado por 

um professor, em que o (a) acadêmico (a) há de refletir maturidade intelectual, rigor 

metodológico, conhecimento teórico e capacidade de expressão. 

 

II – DA COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO 

Artigo 3º. As atividades de trabalho de curso, serão presididas pela Coordenação, 

sob a orientação de um professor, constituindo órgão responsável pelo planejamento 

e efetivação das disciplinas “Trabalho de Curso I” e “Trabalho de Curso II”. 

§ 1º. A disciplina “Trabalho de Curso II” não terá, necessariamente, o mesmo 

professor orientador da disciplina “Trabalho de Curso I”. 
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§ 2º. As divergências nas decisões do professor orientador, nas respectivas 

disciplinas, quanto ao trabalho de curso, serão dirimidas pela Coordenação do Curso 

de Direito.  

III – DOS DEVERES DO ORIENTADOR 

Artigo 4º. O Trabalho de Curso será desenvolvido e realizado por orientação de um 

professor designado pela Coordenação do Curso de Direito da FASUG, que seja 

docente: 

I - Do quadro de professores da FASUG e que tenha habilidades para orientar o 

acadêmico em áreas específicas e afins do Direito;  

Parágrafo único. O professor deverá observar as normas e orientações da FASUG, 

especialmente as definidas neste regulamento, para orientar, revisar e submeter o 

trabalho de curso à banca examinadora e, não o fazendo, será afastado dessas 

funções naquele semestre letivo, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.  

Artigo 5º. Competem ao professor orientador os seguintes deveres: 

I – Participar das reuniões agendadas pela Coordenação do TC para tratar do 

trabalho de curso; 

II – Atender aos orientandos, nos dias, horário e locais pré-estabelecidos, conforme 

agendamento formal; 

III – Avaliar o relatório parcial dos seus orientandos, criticá-los e tomar as 

providências cabíveis, se necessário; 

IV – Colaborar com a Coordenação do TC para manter arquivos contendo as 

produções dos orientandos, atualizados e com os respectivos projetos e documentos 

relativos ao desenvolvimento do Trabalha de Curso; 

V – Participar obrigatoriamente das bancas examinadoras para as quais for 

designado e praticar todos os atos na forma regulamentar; 
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VI – Ser crítico, contudo, ser respeitoso no trato com o acadêmico, exigir do 

orientando com afabilidade, elogiando o que assim o merecer, para estimular o 

acadêmico à realização do melhor trabalho possível; 

VII – Colaborar com o aluno, sugerindo bibliografias e outras fontes de pesquisa, 

sem olvidar a indicação das obras básicas para a realização do tema escolhido; 

VIII – Ser leal com o orientando, tanto em relação à qualidade do trabalho 

apresentado, quanto à condição acadêmica dos mesmos; 

IX – Inabilitar o acadêmico para a defesa do trabalho de curso, quando lhe faltar 

condições acadêmicas, ou o texto apresentado não merecer a aprovação. Em 

qualquer caso, a decisão do orientador será em relatório devidamente motivado; 

X – Obedecer e fazer cumprir o disposto neste regulamento. 

 Artigo 6º. As atividades de orientações serão desenvolvidas conforme programação 

semestral da Coordenação do TC devidamente aprovadas pela Coordenação do 

Curso de Graduação em Direito. 

§ 1º. Na disciplina Trabalho de Curso I serão realizadas as orientações para 

elaboração e entrega do projeto de pesquisa em conformidade com o plano de 

ensino definido na Matriz Curricular do Curso de Graduação em Direito, sendo, 

portanto, passível de reprovação o acadêmico que não alcançar o número mínimo 

de presenças definido na regulamentação da FASUG ou ter o seu projeto de 

pesquisa não aprovado.  

 § 2º. Orientador e orientando deverão obedecer ao calendário para entregas 

parciais do projeto e o formato final, em plano de ensino, com atribuição equivalente 

de notas. A programação deverá ser entregue formalmente pela Coordenação de 

TCC na Coordenação do Curso de Graduação em Direito, no prazo por esta 

estabelecido. 
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Artigo 7º. O orientador, no prazo previsto no Calendário Acadêmico da FASUG, 

enviará o relatório de orientação à Coordenação do TCC do Curso de Graduação 

em Direito com as seguintes indicações: 

I – No caso da disciplina “Trabalho de Curso I”, indicará em Ficha Acadêmica formal, 

se o projeto da monografia foi aprovado ou não. 

II – Sendo a disciplina “Trabalho de Curso II”, indicará em Ficha Acadêmica formal, 

se a redação final do trabalho de curso estará apta ou não para submissão em 

defesa pública, com atestado (ATA) de aprovação ou reprovação.  

Parágrafo Único: O Coordenador de TCC deverá encaminhar à Coordenação do 

Curso o disposto no Art. 7º.  

Artigo 8º. O orientador respeitará as opiniões, sugestões e decisões do acadêmico 

orientando, todavia, não deixará de ressaltar suas divergências quanto ao trabalho, 

pontuando as fragilidades de forma fundamentada, justa, respeitosa e de interesse 

comum. 

                                  

IV – DOS DEVERES DO ACADÊMICO ORIENTANDO 

Artigo 9º. Será considerado orientando de Trabalho de Curso aquele acadêmico 

regularmente matriculado em uma das disciplinas “Trabalho de Curso I” e “Trabalho 

de Curso II”. 

Artigo 10. O acadêmico entregará o Termo de Aceite do seu orientador, no prazo 

decadencial de trinta dias letivos, a contar do início do semestre letivo da disciplina 

“Trabalho de Curso I” e comunicar tal indicação à Coordenação do TC o Curso de 

Graduação em Direito, por escrito e com a concordância do orientador e desta 

coordenação. 

Artigo 11.  O acadêmico poderá requerer à Coordenação do TC, motivadamente, 

substituição do orientador e alteração do tema do projeto apresentado, a qual 
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decidirá sobre a viabilidade ou não do requerimento conjuntamente com a 

Coordenação do Curso de Graduação em Direito. 

§ 1º. Ao requerer a substituição o acadêmico indicará o nome do novo orientador, 

com expressa concordância deste, da coordenação do TC conjuntamente com a 

Coordenação do Curso de Graduação em Direito. 

§ 2º. Se, após a aprovação do projeto houver alteração do tema que comprometa as 

linhas básicas já projetadas, o acadêmico anexará ao requerimento novo projeto de 

monografia com a aprovação expressa do orientador. Tal alteração só poderá 

ocorrer em prazo não superior a trinta dias a contar do início do respectivo período 

letivo da disciplina Trabalho de Curso II. 

Artigo 12. São deveres do orientando: 

I – Atender as orientações feitas pelo docente; 

II – Estar comprometido na elaboração do TC em todas as suas fases; 

III – Cumprir o calendário elaborado pela Coordenação do TC e aprovado pela 

Coordenação do Curso de Graduação em Direito; 

IV – Elaborar o TC em conformidade com o projeto apresentado e com observância 

às normas deste regulamento e ao disposto nas normativas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), não o fazendo, terá o seu trabalho reprovado; 

V – Entregar ao orientador o seu TC aprovado em última versão pelo orientador em 

data estabelecida no calendário acadêmico, em quatro cópias encadernadas em 

espiral, sendo: três cópias para os professores membros da Banca Examinadora e 

uma para a Coordenação de TC; 

VI – Comparecer em local, dia e hora predeterminados para apresentação e defesa 

pública de seu TC. 
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V – DO TRABALHO DE CURSO 

Artigo 13. O número de vagas oferecidas na disciplina “Trabalho de Curso I” será 

definido a partir do mesmo critério adotado para as demais disciplinas do currículo 

pleno do Curso de Direito da FASUG desenvolvida na forma de preleção. 

Artigo 14. A disciplina “Trabalho de Curso II” será realizada com a definição de um 

professor responsável por orientar e acompanhar o desenvolvimento do trabalho 

individual, e, ao final, outros dois professores da FASUG farão parte da Banca 

Examinadora para avaliação do trabalho final. 

Artigo 15. A matrícula nas disciplinas “Trabalho de Curso I” e “II” terá, 

obrigatoriamente, os seguintes pré-requisitos:    

I – Em “Trabalho de Curso I”, ter cursado no mínimo 50% das disciplinas da matriz 

curricular plena do curso de Graduação em Direito, e fundamentalmente, a disciplina 

Metodologia da Pesquisa Científica. 

II – Em “Trabalho de Curso II”, ter cursado a disciplina Trabalho de Curso I.                

Parágrafo único. As matrículas nas disciplinas “Trabalho de Curso I” e “ Trabalho 

de Curso II” dar-se-ão no ato da matrícula nas demais disciplinas no semestre letivo, 

no prazo estabelecido no Calendário Acadêmico da FASUG. 

Artigo 16. As disciplinas “Trabalho de Curso I” e “Trabalho de Curso II” serão 

atribuídas aos professores que possuem habilidades em metodologia e produção 

científica e que tenham interesse, manifestadamente, em realizar as orientações. 

§ 1º. O professor da disciplina “Trabalho de Curso I” avaliará as atividades do 

acadêmico e lançará no controle de notas e frequências, o cumprimento de todas as 

atividades, realizadas na modalidade de preleção. 

§ 2º. O professor da disciplina “Trabalho de Curso II” avaliará as atividades de seu 

orientando e lançará no controle acadêmico, em cada mês, as consultas e 

orientações, registrando a data e o teor das mesmas, devendo entregar o referido 
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diário na Coordenação do Curso de Direito, no prazo previsto no calendário 

acadêmico da FASUG. 

Artigo 17. O projeto de Trabalho de Curso é obrigatório e deve ser elaborado em 

conformidade com o disposto no artigo 12, inciso IV deste regulamento. 

Parágrafo único. O projeto da produção é o planejamento do Trabalho de Curso e 

deve nortear o acadêmico na elaboração da monografia; e, de sua aprovação 

dependerá da disciplina “Trabalho de Curso II”. 

Artigo 18. O projeto de pesquisa deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes 

elementos: 

I – O título do projeto da monografia; 

II – Justificativa do estudo; 

III – Objetivos: geral e específicos; 

IV – Delimitação do tema e sua problematização; 

V – Revisão da literatura sobre o assunto; 

VI – Metodologia a empregar; 

VII – Cronograma de desenvolvimento. 

Artigo 19. O projeto do Trabalho de Curso, após a aprovação na banca de 

qualificação, deverá ser depositado pelo acadêmico, na Coordenação do TC, em 

duas vias impressas, uma para ser arquivada e a outra para ser entregue ao 

orientador. O depósito deve ser feito no prazo previsto no calendário acadêmico da 

FASUG. 

Artigo 20. O corpo da monografia (introdução, desenvolvimento e conclusão) deve 

possuir, no mínimo, sessenta e no máximo, oitenta páginas de texto. 
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§ 1°. Se o mínimo estabelecido no caput deste artigo não for alcançado, a 

monografia, não poderá ser aprovada para defesa em banca. Se o máximo for 

excedido, caberá à banca examinadora ponderar se a complexidade do tema 

justifica tal excepcionalidade, levando em consideração tal fato na atribuição de nota 

da apresentação e defesa da monografia. 

Artigo 22. A elaboração do Trabalho de Curso compõe-se de duas fases; a primeira 

será iniciada com a matrícula do acadêmico na disciplina “Trabalho de Curso I” e 

termina com o depósito do projeto na coordenação de TCC e aprovação pela Banca 

de Qualificação; a segunda fase compreenderá a disciplina “Trabalho de Curso II” e 

abrange a pesquisa, a redação da monografia e sua defesa pública em Banca 

Examinadora. 

§ 1º. No decorrer da segunda fase, no prazo estabelecido no calendário, o discente 

apresentará, obrigatoriamente, o relatório parcial que, detalhadamente, informará 

sobre as pesquisas e os estudos realizados, até aquela data; e será analisado pelo 

orientador, que instruirá o acadêmico quanto à conclusão satisfatória do Trabalho de 

Curso. 

§ 2º. Se o orientador reprovar o texto final, o acadêmico estará, automaticamente, 

reprovado na disciplina “Trabalho de Curso II”. 

 

VI – DA APRESENTAÇÃO E DA DEFESA DO TRABALHO DE CURSO 

Artigo 23. A apresentação e defesa da versão final do Trabalho de Curso serão 

realizadas pelo acadêmico, perante Banca Examinadora, em sessão pública, 

composta de três membros, quais sejam:  

I – O professor orientador, que presidirá a sessão pública de apresentação e a 

defesa do Trabalho de Curso. 

II – Dois professores do Curso de Graduação em Direito da FASUG com atividade 

profissional e/ou acadêmica na área jurídica pertinente ao tema da monografia. 
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Parágrafo único. Caso mais de um membro não compareça para compor a banca 

no ato da apresentação e da defesa do Trabalho de Curso, o presidente da banca 

marcará nova data para tal fim. 

Artigo 24. Todas as apresentações e defesas se realizarão em um mesmo período 

estabelecido no calendário acadêmico da FASUG, especialmente para o Curso de 

Graduação em Direito, definido pelo (a) seu (sua) coordenador (a), em calendário 

anterior ao das respectivas apresentações e defesas. 

Artigo 25. A apresentação e a defesa do Trabalho de Curso constituem sessão 

solene, em que o aluno examinado e os membros da banca examinadora deverão 

trajar-se adequadamente ao ambiente acadêmico.  

Artigo 26. O orientando terá até vinte minutos para apresentar o seu Trabalho de 

Curso e cada componente da Banca terá até dez minutos para fazer seus 

questionamentos. O acadêmico terá 10 (dez) minutos para responder a cada um dos 

examinadores; os membros outros dez minutos para as considerações finais. 

Artigo 27. A avaliação do Trabalho de Curso, bem como sua apresentação e 

defesa, será feita individualmente; constará na ata de avaliação e considerará, 

obrigatoriamente, os seguintes quesitos, sendo que cada terá pontuação de 0 (zero) 

a 100 (cem) pontos. 

I – Em relação ao tema: 

a) Clareza, objetividade e poder de síntese no Trabalho de Curso, 

apresentação e defesa; 

b) Abrangência da escolha, forma de apresentação e defesa; 

c) Pertinência em todo corpo do Trabalho de Curso; 

d) Problematização; 

e) Relevância jurídica; 
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f) Abordagem crítica. 

II – Aspecto formal:  

a) Referencial bibliográfico utilizado: abrangência e uso de fontes primárias 

em preferência às secundárias; 

b) Demonstração de domínio sobre o assunto e a linguagem jurídica na 

oralidade; e, 

c) Pertinência entre o projeto e o Trabalho de Curso. 

III – Pontuação/avaliação do trabalho de curso: 

§ 1º. A nota de cada membro da banca examinadora será a média aritmética das 

notas dos requisitos constantes neste artigo. A nota final alcançada pelo acadêmico 

será obtida pela média simples a partir das médias atribuídas pelos membros da 

banca examinadora 

§ 2º. O acadêmico será aprovado se obtiver nota final igual ou superior a 70 

(setenta) pontos na avaliação de cada membro da banca, considerada satisfatória. 

Nota inferior a 70 (setenta) será considerada insatisfatória, culminando com a 

reprovação do acadêmico. 

Artigo 28. A Banca examinadora poderá, por maioria, sugerir que o aluno reformule 

aspectos de seu Trabalho de Curso. 

§ 1º. A coordenação do Curso de Graduação em Direito estabelecerá nova data para 

a Banca Examinadora proceder à avaliação, sem nova defesa oral, em prazo não 

superior a 15 dias, a contar da apresentação da defesa. 

§ 2º. O acadêmico entregará, no prazo determinado, as novas cópias da monografia 

com as alterações sugeridas à Coordenação do Curso de Graduação em Direito. 

Artigo 29. O acadêmico que não entregar as cópias de seu Trabalho de Curso no 

prazo previsto, não comparecer para apresentação e defesa do mesmo, ou não 
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obtiver nota final mínima de 70 (setenta) será reprovado na disciplina Trabalho de 

Curso II. 

§ 1º. No caso de reprovação, o acadêmico não poderá realizar nova defesa da 

mesma ou de outro Trabalho de Curso no mesmo período letivo de reprovação. 

§ 2º. O acadêmico reprovado que não continuar com o mesmo tema da monografia 

reiniciará todo o processo de elaboração do Trabalho de Curso devendo ser 

matriculado novamente na disciplina Trabalho de Curso II. 

 

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 30. A Coordenação do Curso de Direito divulgará, no período determinado 

para a matrícula no calendário acadêmico da FASUG, os nomes e as áreas de 

atuação dos professores disponíveis e interessados em realizar orientação. 

Artigo 31. Após a apresentação e defesa do Trabalho de Curso, o acadêmico 

deverá entregar à Coordenação do TC duas cópias do trabalho encadernadas; cada 

uma em brochura, com capa dura vermelha e letras douradas; a Coordenação de 

TC deverá entregar à Coordenação do Curso de Graduação em Direito que as 

enviará à direção da biblioteca da FASUG, no prazo de 10 (dez) dias a contar da 

defesa em banca para que sejam disponibilizadas no acervo. 

Artigo 32. O não cumprimento dos prazos previstos neste regulamento implicará 

reprovação do acadêmico na disciplina “Trabalho de Curso I” ou “II”, conforme o 

caso. 

Artigo 33. Não será permitida a divulgação e publicação dos conteúdos da 

monografia antes da apresentação em banca examinadora pelo acadêmico. 

Artigo 34. Em todas as fases da elaboração do trabalho de curso o plágio constitui 

crime e, se constatado, será anulada a monografia e todos os atos dela decorrentes. 
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§1º. Para fins deste artigo, considerar-se-á plágio, se: 

a) o acadêmico apresentar monografia  alheia, como sua; 

b) o texto monográfico do acadêmico contiver as mesmas palavras de texto 

de outro autor, total ou parcialmente, formando ideias de semelhante 

conteúdo, sem o consentimento de seu autor e sem indicação da fonte e 

devidas citações. 

Artigo 35. O presente regulamento deverá ser observado nos casos em que o 

trabalho de curso estiver relacionado aos cursos de especialização, ofertados pela 

FASUG. Assim como, as atividades de pesquisas desenvolvidas de forma 

obrigatória ou facultativa pela FASUG.  

Artigo 36. Os casos omissos e as controvérsias serão deliberados e decididos pelo 

Colegiado do Curso de Graduação em Direito e por seu Núcleo Docente 

Estruturante. 

Artigo 37. Este regulamento entra em vigência na data da publicação e aprovação 

final pelo Conselho Superior da FASUG, revogando as disposições em contrário. 

Obs.: o presente regulamento foi aprovado pelo Conselho Superior da Faculdade do Sudeste Goiano. 

Pires do Rio, 2014. 
Coordenação do Curso de Direito 

 


