
 
 
 

CURSO DE DIREITO 
COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA JURÍDICA 

 
EDITAL N° 1/2016.1 

 
PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROFESSOR ORIENTADOR, PROJETO E DEPÓSITO DE 
TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO 8°, 9° e 10° 
PERÍODOS, EM 2016.1. 

 
O Coordenação de Monografia Jurídica, considerando a Resolução n. 004, de 18 de junho de 
2013, que regulamenta o Trabalho de Conclusão de Curso nesta Instituição de Ensino Superior, 
torna públicos os prazos para a apresentação de Professor Orientador, Projeto e Depósito dos 
trabalhos de conclusão de curso para os alunos matriculados nos 8°, 9° e 10° períodos no 
primeiro semestre de 2016 (2016.1). 
 
Obs: Os alunos matriculados no sétimo período em fevereiro de 2016 só depositarão o projeto 
de monografia na Coordenação do Curso de Direito no final do oitavo período. 
 

1. ALUNOS MATRICULADOS NO OITAVO PERÍODO EM FEVEREIRO DE 2016 
1.1. O prazo final para indicação de professor orientador, definição do tema da 

monografia e protocolo do projeto de monografia é 1º de julho de 2016. 
1.2. Para apresentar a monografia em 2016.1, o aluno deve observar os prazos constantes 

no item 3 deste Edital. 
2. ALUNOS MATRICULADOS NO NONO PERÍODO EM FEVEREIRO DE 2016 
2.1. O prazo final para alteração de professor orientador e/ou redefinição do tema da 

monografia é 18 de março de 2016. 
2.2. No caso de alteração de tema, o aluno deverá entregar novo projeto de monografia 

com prazo final para o depósito em 28 de março de 2016. 
2.3. O prazo final para depósito da monografia é 27 de maio de 2016. 
2.4. Para apresentar a monografia em 2016.1, o aluno deve observar os prazos constantes 

no item 3 deste Edital. 
3. ALUNOS MATRICULADOS NO DÉCIMO PERÍODO EM FEVEREIRO DE 2016 
3.1. O prazo final para alteração de professor orientador e/ou redefinição do tema da 

monografia é 18 de março de 2016. 
3.2. No caso de alteração de tema, o aluno deverá entregar novo projeto de monografia 

com prazo final para o depósito em 28 de março de 2016. 
3.3. O prazo final para depósito da monografia é 27 de maio de 2016. 
3.4. As bancas de defesa pública das monografias iniciam dia 13 de junho e terminam dia 

2 de julho de 2016. 
3.5. A composição das bancas de avaliação das monografias será publicada dia 10 de 

junho de 2016. 
3.6. O prazo final para solicitação de participação de membro avaliador externo é 27 de 

maio de 2016. 
 
 
 

São Luís, 19 de fevereiro de 2016. 
 

Profa. Ma. Thaís Viegas 
Coordenadora de Monografia Jurídica 


