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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CURSO (TC) DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

DIREITO DA FAHESP/IESVAP 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° - Este Regulamento dispõe sobre o Trabalho de Curso, atividade acadêmica 

obrigatória compreendida no currículo pleno do Curso de Graduação em Direito da Faculdade 

de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí – FAHESP/IESVAP, 

Art. 2º - A realização do Trabalho de Curso é uma exigência das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito. 

Parágrafo Único – A política de indispensabilidade do TC é fundamental para que 

o acadêmico supere desafios e compreenda a importância da pesquisa para demonstrar ao 

final de sua trajetória a consolidação dos conteúdos apreendidos e que o demonstre de forma 

que manifeste a sua formação para a prática da efetividade dos direitos humanos 

fundamentais. 

Art. 3° - O Trabalho de Curso (TC) é um componente curricular enriquecedor e 

implementador do perfil do formando. É concebido para propiciar ao aluno a oportunidade de 

realizar um exercício pedagógico concentrado, realizado em momento mais próximo do final 

do Curso de Graduação em Direito, por meio do qual o aluno é instigado a exibir as 

competências e habilidades obtidas ao longo de sua formação. 

Parágrafo Único – O TC evidencia uma capacidade de reflexão autônoma e crítica 

e, na perspectiva de uma educação continuada, abrir pistas possíveis e futuras de 

investigação. 

Art. 4° - Entende-se como Trabalho de Curso a pesquisa, relatada sob a forma de 

artigo científico submetido, aceito ou publicado, na área do Direito, desenvolvida 

individualmente ou em dupla, sob orientação docente. 
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Art. 5° - A realização do Trabalho de Curso envolve momentos de orientação e 

elaboração de um projeto de pesquisa; assim como o desenvolvimento dessa pesquisa e sua 

validação perante banca examinadora, assegurada a necessária publicidade para uma efetiva 

divulgação dos resultados obtidos. 

Parágrafo Único – A aprovação do Trabalho de Curso é indispensável à colação de 

grau. 

Art. 6° - Os objetivos gerais do Trabalho de Curso (TC) são: 

a. propiciar aos estudantes do Curso de Graduação em Direito a ocasião de 

demonstrar o grau de habilitação adquirido, bem como o aprofundamento 

temático; 

b. estimular a pesquisa e a produção científica docente e discente; 

c. desenvolver a visão interdisciplinar e a capacidade de interpretação crítica do 

Direito; 

d. integrar os corpos docente e discente; 

e. identificar vocações para a pós-graduação e o magistério superior; 

f. contribuir para o diagnóstico e proposição de respostas aos problemas da 

sociedade civil. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORIENTAÇÃO 

Art. 7° - O processo de realização do Trabalho de Curso importa orientação teórico-

metodológica ao aluno, nos componentes curriculares Trabalho de Curso I (7º período) e II (8º 

período) do Curso de Graduação em Direito, pelo professor orientador. 

Parágrafo único - Cada disciplina de TC tem uma carga horária equivalente a 30h/a. 

Art. 8° - Estão aptos a orientar o Trabalho de Curso quaisquer professores do Curso 

de Graduação em Direito, respeitadas as afinidades temáticas das suas respectivas linhas de 

pesquisa e a existência de carga horária disponível para a orientação. 
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Parágrafo único – Os professores encarregados da orientação dos alunos terão 

uma hora de dedicação semanal para orientação, observando-se o limite de 20% da carga 

horária de cada docente e até 10 orientandos por professor. 

Art. 9° - Pode ser admitido na figura de co-orientador do Trabalho de Conclusão do 

Curso outro professor, além do orientador, devendo ser aceito após aprovação por esse 

último, submetida essa indicação à ratificação do pelo professor indicado para o 

acompanhamento do Trabalho de Curso. 

Art. 10° - A aceitação da orientação importa compromisso do professor em 

acompanhar o processo de elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso até a sua defesa, 

não se admitindo o desligamento de suas atividades senão por motivos faltosos imputáveis 

ao aluno no desempenho de seu trabalho, ou por outro motivo plenamente justificável, 

apreciados ambos os casos pelo professor indicado para o acompanhamento do Trabalho de 

Curso. 

§1º - Nos casos previstos no caput, o professor deverá encaminhar formalmente ao 

professor indicado para o acompanhamento do Trabalho de Curso solicitação de desligamento 

das atividades de orientação. 

§2º - Na circunstância de o aluno, por motivo sério, não obter sucesso na indicação 

de um orientador, deve o professor indicado para o acompanhamento do Trabalho de Curso 

designar um professor para incumbir-se da atividade. 

Art. 11 - No caso de o estudante não encontrar nenhum professor que assuma a 

sua orientação, deve procurar o professor responsável pela coordenação do Trabalho de 

Curso, a fim de que este proceda à indicação de um orientador. 

Parágrafo Único. Na indicação de professores orientadores, deve-se    observar a 

área de interesse e atuação dos professores, bem como o número de orientandos sob a sua 

orientação. 

Art. 12 - Desde que o tema do TC esteja dentro de sua área de interesse e atuação, 

o professor não pode recusar orientação ao aluno, salvo se já tiver um número suficiente de 

alunos sob sua orientação ou houver comprovada incompatibilidade de natureza pessoal. 
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Art. 13 - A troca de orientador só é permitida até o encerramento do prazo de 

inscrição na disciplina TC 2, exigindo-se que outro docente assuma formalmente a orientação, 

mediante aquiescência expressa. 

§ 1º. É competência da Coordenação de TC permitir, em casos excepcionais, a substituição 

de orientador após o prazo fixado no caput, podendo essa, se entender necessário, submeter 

o caso a apreciação do Colegiado do Curso de Direito. 

§ 2º. Ressalvado o caso do parágrafo anterior, a troca de orientador pelo aluno importa em 

reprovação na disciplina TC 2, devendo o aluno nela se rematricular. 

Art. 14 - O professor orientador tem, entre outros, os seguintes deveres: 

a. frequentar as reuniões convocadas sobre atividades do TC convocadas pela 

Coordenação de TC; 

b. atender a seus estudantes orientandos, em seus horários fixados nas disciplinas 

de TC 2; 

c. controlar a frequência e a qualidade de orientação dos seus orientandos; 

d. ler, corrigir e discutir com seus orientandos os textos parciais do TC que lhes 

forem entregues pelos mesmos; 

e. orientar a formatação final do trabalho de acordo com as regras da ABNT e do 

Manual institucional; 

f. participar das bancas examinadoras das defesas para as quais estiver 

designado, em especial aquelas de seus orientandos, nas quais funcionarão 

como presidentes; 

g. assinar, juntamente com os demais membros da banca examinadora, as atas de 

avaliação dos trabalhos e da sessão de defesa; 

h. lançar as notas dos seus orientandos, inscritos na disciplina TC 2, dentro do 

prazo previsto no Calendário institucional; 

i. cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

CAPÍTULO III 

DOS ESTUDANTES EM FASE DE REALIZAÇÃO DE TC 
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Art. 15 - É considerado estudante em fase de realização de TC, todo aquele 

regularmente matriculado TC 1 e 2. 

Art. 16 - O estudante em fase de realização de TC tem, entre outros, os seguintes 

deveres: 

a. frequentar a disciplina TC 1, visando a elaboração do projeto e a obtenção do 

termo de compromisso junto ao seu pretenso orientador; etapas que se fazem 

necessárias como exigências para sua aprovação na disciplina; 

b. entregar seu Projeto de TC de acordo com a estrutura definida no presente 

Regulamento, necessariamente assinado por seu professor orientador; 

c. frequentar a disciplina TC 2, sob responsabilidade do seu professor orientador, 

para discussão e aprimoramento de sua pesquisa; 

d. na disciplina TC 2, elaborar versão final de seu TC, de acordo com as normas 

técnicas e científicas, com o presente Regulamento, sob as instruções de seu 

orientador; 

a. entregar em local ou forma designada pela Coordenação de TC, a versão final 

escrita, acompanhadas de parecer do orientador aprovando o trabalho e 

liberando-o para defesa oral; e do termo de responsabilidade; 

b. comparecer em dia e hora determinados para apresentar e defender a versão 

final de seu TC; 

c. cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

Parágrafo Único. O não cumprimento dos encargos previstos neste artigo autoriza 

o Professor Orientador a desligar-se da orientação, comunicando o referido fato ao aluno e ao 

professore responsável pelo Trabalho de Curso. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROJETO DE PESQUISA 

Art. 17 - As regras atinentes à elaboração do projeto de pesquisa estão a cargo do 

professor do componente curricular “Trabalho de Curso”, orientador responsável pela 

avaliação continuada das condições dos projetos produzidos pelos alunos matriculados no 

componente curricular. 
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§1º - É requisito obrigatório para a aprovação no respectivo componente curricular 

a conclusão adequada do projeto de pesquisa, de acordo com os objetivos e a avaliação, 

estabelecidos pelo professor do componente curricular. 

§2º - A não adequação do projeto apresentado ao final do componente curricular 

importará a obrigação de o aluno, em até 10 dias a contar da publicação do resultado, reformar 

o projeto naqueles aspectos indicados pelo professor, sob pena de não poder iniciar a 

elaboração do Trabalho de Curso, caso em que restará reprovada no componente curricular. 

Art. 18 - Aprovado o projeto de pesquisa, o aluno deverá protocolar na Secretaria 

do Curso a solicitação de orientação, acompanhado de cópia do projeto devidamente assinada 

pelo orientador, ato que formaliza o início da atividade de elaboração do Trabalho de Curso, 

que será desenvolvida no componente curricular ““Trabalho de Curso II”. 

Art. 19 - No decorrer do componente curricular “Trabalho de Curso II”, o aluno 

deverá apresentar relatórios mensais a respeito das atividades desenvolvidos, de acordo com 

plano de orientação definido juntamente com o orientador. 

Art. 20 - O Trabalho de Curso deverá ser elaborado considerando-se: 

I – na sua estrutura formal os critérios técnicos estabelecidos nas normas da ABNT 

sobre documentação, no que forem aplicáveis; 

II – no seu conteúdo, a vinculação direta do seu tema com um dos ramos do 

conhecimento na área do Curso de Graduação em Direito. 

Parágrafo Único – A estrutura do Trabalho de Curso compõe-se, no mínimo, de 

folha de rosto; folha de aprovação; resumo; sumário; introdução teórico-metodológica; 

desenvolvimento; conclusão; bibliografia. 

Art. 21 - Estando apto para a defesa, o Trabalho de Curso, em 04 (quatro) vias, 

será encaminhado pelo orientador ao professor indicado para o acompanhamento do Trabalho 

de Curso, a quem aquele solicitará data para apresentação e defesa. 

 

CAPÍTULO V 

DA DEFESA PERANTE BANCA EXAMINADORA 
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Art. 22 - O Trabalho de Curso será apresentado para defesa perante banca 

examinadora presidida pelo orientador e composta por, pelo menos, mais 02 (dois) 

professores designados pelo professor indicado para o acompanhamento do Trabalho de 

Curso, consideradas as sugestões do orientador. 

Parágrafo Único – A defesa do Trabalho de Curso é pública. 

Art. 23 - Todos os professores do Curso de Graduação em Direito poderão ser 

indicados para participarem de bancas de sua área de interesse, observada a disponibilidade 

de suas respectivas cargas horárias. 

Parágrafo Único – Poderão ainda integrar o corpo de avaliadores professores de 

outros cursos da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí – 

FAHESP/IESVAP, desde que comprovado pelo orientador o reconhecido interesse de sua 

presença para a discussão e avaliação do trabalho, aprovada a indicação pelo professor 

indicado para o acompanhamento do Trabalho de Curso. 

Art. 24 - O coordenador responsável pelo Trabalho de Curso deve elaborar 

calendário semestral, fixar prazos para a entrega do TC, designar as bancas examinadoras e 

as datas de realização das defesas. 

§ 1º Quando o TC for entregue com atraso, a relevância do motivo deve ser avaliada 

pelo coordenador pelo Trabalho de Curso. 

§ 2º Não é admitido um segundo atraso, significando esse a reprovação na 

disciplina TC 2. 

Art. 25 - Após a data limite para a entrega da versão final do TC, o coordenador 

responsável pelo Trabalho de Curso divulgará a composição das bancas examinadoras, os 

horários e as salas destinados às suas defesas. 

Art. 26 - A composição da banca incluirá a indicação de um suplente, para os casos 

de impedimento de um de seus membros, exceto do orientador. 

Art. 27 - Os componentes da Banca Examinadora devem receber os trabalhos dos 

alunos, pelo menos, até 15 (quinze) dias antes da data da defesa, para procederem à leitura 

e à análise do trabalho. 
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Parágrafo único - A avaliação do Trabalho de Curso pela banca examinadora 

observará os seguintes critérios: 

I – qualidade da revisão bibliográfica do trabalho na área pesquisada, 

considerando-se a literatura clássica a respeito da matéria e o conhecimento, pelo aluno, da 

produção institucional sobre o tema objeto de estudo; 

II – capacidade de articulação interna do texto, destacando-se a exigência de 

fluência escrita, de consequência da estrutura argumentativa e de problematização crítica do 

assunto pesquisado; 

III – uso criativo e próprio, segundo os objetivos da pesquisa, dos instrumentos 

metodológicos escolhidos para o levantamento de dados do trabalho; 

IV – inventividade da interpretação produzida pelo autor, bem como a sua 

capacidade de percepção dos problemas sociais próprios ao desenvolvimento e ao 

enfrentamento concreto das questões relativas ao tema escolhido; 

V – desenvoltura e domínio do assunto na apresentação oral do trabalho e na 

discussão com os membros da banca examinadora; 

VI – adequação do texto às normas técnico-científicas vigentes. 

§1º - As fichas de avaliação conterão a discriminação de cada item a ser observado 

na avaliação do trabalho, a que será atribuída nota correspondente de 0 (zero) a 10 (dez). 

§2º - Os membros da banca assinarão a ficha de avaliação e o livro de atas, 

recomendando para publicação os trabalhos merecedores de distinção, os quais serão 

publicados no repositorium da FAHESP/IESVAP e no site institucional, para servirem de 

futuras fontes de pesquisa. 

Art. 28 - O resultado final será colhido da média aritmética das notas individuais 

dos professores perante à banca. 

Parágrafo Único – Para aprovação, as notas dos membros da banca, com exceção 

do professor orientador, deverão ser iguais ou maiores que 7,0 (sete). 

Art. 29 - A banca pode reprovar o trabalho ou submeter à aprovação a posterior 

reformulação em aspectos por ela discriminados e justificados na ficha de avaliação. Neste 
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último caso, deve o aluno promover as alterações em até 15 (quinze) dias, submetendo o novo 

texto aos membros da banca, que deverão se reunir para nova avaliação, dispensada nova 

defesa oral. 

Parágrafo único. Caso a banca entenda que tanto a defesa oral quanto o texto são 

insuficientes deverá reprovar o aluno, não se admitindo a cumulação de concessão de prazo 

para reformulação com nova defesa. 

Art. 30 - Na defesa, o estudante tem até 15 (dez) minutos para apresentar seu 

trabalho, sendo os dez minutos restantes utilizados pelas questões propostas pela banca e 

respostas dos defensores do TC. 

Art. 31 - A atribuição das notas dá-se após o encerramento da etapa de arguição 

e sem a presença do aluno ou de qualquer terceiro, obedecendo ao sistema de notas 

individuais por examinador, na qual se levarão em consideração o texto escrito, a sua 

exposição oral, as respostas em face da arguição feita pela banca examinadora, bem como a 

nota de pré-defesa, constituída pela avaliação da orientação e da formatação do TC. 

§ 1º Em campo próprio da Ata de Defesa serão lançadas as notas e os comentários 

de cada membro da banca, lançando-se nota para cada item mencionado no caput. 

§ 2º A nota final do estudante é resultado da média das notas atribuídas pelos 

membros da banca examinadora. 

§ 3º Para a aprovação, o estudante deve obter nota igual ou superior a 07 (sete) na 

média aritmética das notas individuais atribuídas pelos membros da banca examinadora; 

Art. 32 - O estudante que não entregar o TC, ou que não apresentar-se para a 

defesa oral, sem motivo justificado na forma da legislação em vigor, estará automaticamente 

reprovado em TC 2. 

Art. 33 - Nos casos de reprovação o aluno deve rematricular-se em TC 2. 

Parágrafo único. Fica a critério do estudante continuar ou não com o mesmo tema e com o 

mesmo orientador. 

Art. 34 - Ao estudante cujo TC haja sido reprovado é vedada a defesa desta, 

qualquer que seja a alegação, no mesmo semestre da reprovação. 
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CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 35 - Compete à Coordenadoria do Curso de Graduação em Direito em conjunto 

com a Coordenação de TC a elaboração do Calendário de Atividades relativas ao Trabalho 

de Curso, devendo o mesmo ser publicado e distribuído aos alunos no início de cada semestre 

letivo. 

Art. 36 - As situações omissas ou de interpretação duvidosa surgidas da aplicação 

das normas deste Regulamento deverão ser dirimidas pela Coordenadoria de Curso, ouvido 

o Colegiado de Curso. 

Art. 37 - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Colegiado do Curso de Graduação em Direito, revogando-se as disposições em contrário. 

 

Parnaíba, 07 de março de 2022. 

 

Maria da Graça Bordes de Moraes Castro 
Coordenadora do Curso de Direito 

Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí – FAHESP 
Instituto de Educação Superior do vale do Parnaíba – IESVAP 

 

 


