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Ementa: Trabalhos de conclusão de curso. Período 2021.1. Prazo para 

depósito.  

 

Estimados graduandos e professores orientadores, 

 

Esta Coordenação de Pesquisa havia lançado anteriormente previsão de depósito 

dos Trabalhos de Conclusão de Curso referentes ao semestre letivo de 2021.1 para o 

próximo mês de novembro.  

 

Não obstante, devido às dificuldades adicionais para a conclusão das pesquisas, 

decorrentes da situação excepcional de pandemia e da exiguidade do calendário letivo 

deste semestre, e após o recebimento de requerimentos de discentes e do Centro 

Acadêmico Guedes de Miranda solicitando prorrogação do prazo para a entrega das 

dissertações, esta Coordenação de Pesquisa se reuniu com a Direção, Coordenação de 

graduação e com a Profa. Juliana Jota, responsável pela disciplina de “Metodologia do 

Trabalho de Conclusão de Curso”, tendo deliberado pela fixação de nova data para o 

depósito. 

 

Assim, fixou-se como termo final para o depósito dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso correspondentes ao semestre de 2021.1 o dia 

28/01/2022. 

 

A entrega dos trabalhos deverá ser efetuada por meio de envio de mensagem 

eletrônica para o seguinte endereço: npe.tccs.2013@gmail.com. 

 

Acrescenta-se ainda que a monografia deverá necessariamente ser 

entregue nos formatos de texto (.doc/.docx/.rtf) e adobe acrobat (.pdf), 

juntamente com o parecer assinado pelo orientador.  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
FACULDADE DE DIREITO – FDA 
NÚCLEO DE PESQUISA – NPE 

Faculdade de Direito de Alagoas – FDA/UFAL 
Campus A.C. Simões, BR 104 - Norte, Km 97 - Tabuleiro do Martins 

CEP: 57072-970 - Maceió / AL. 

 

 

É fundamental que os concluintes acelerem suas atividades de pesquisa, 

considerando que no período de 24/12/2021 a 16/01/2022 haverá recesso acadêmico, 

impossibilitando as consultas e reuniões com seus respectivos professores orientadores.  

 

Nesse sentido, é recomendável que antes do início do recesso o texto já 

esteja finalizado e, se possível, aprovado pelo professor orientador, pois o 

depósito das dissertações somente pode ser realizado com o parecer referido. 

 

Também é importante que se leia atenciosamente as regras para a 

confecção dos trabalhos e procedimento de depósito das dissertações e 

colação de grau, contidas no manual de normalização acadêmica desta Instituição de 

Ensino Superior (vide: https://ufal.br/estudante/documentos/manuais/padrao-ufal-de-

normalizacao.pdf  , https://ufal.br/estudante/documentos/perguntas-frequentes , 

https://ufal.br/estudante/graduacao/colacao-de-grau/ato-administrativo/portaria-no-

407-de-23-de-marco-de-2020 , https://ufal.br/estudante/graduacao/colacao-de-grau ). 

 

Por último, informa-se que a data final para o depósito de Trabalhos de 

Conclusão de Curso correspondentes ao próximo semestre letivo de 2021.2 

ficou definida para o dia 27/05/2022. 

 

Atenciosamente, 

 

Maceió, 20 de outubro de 2021 

 

 

Prof. Hugo Leonardo Rodrigues Santos 

Coordenador do Núcleo de Pesquisas – FDA/UFAL  
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