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PORTARIA 01/2021 

A Coordenadora do Colegiado do Curso de Graduação em Direito da Faculdade 
de Direito da UFMG, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Ensino 
Remoto Emergencial, 

 
RESOLVE: 

 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 
1 - O Orientador deverá informar por e-mail ao Colegiado (tcc@direito.ufmg.br) a 
nota atribuída ao trabalho e os dados do aluno (nome completo e número de 
matrícula) até as 23:59h do dia 19 de março de 2021. 
1.1 - Não será necessário enviar ao Colegiado cópia digital do TCCI, somente a 
comunicação da nota por e-mail pelo Orientador. 

 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 
2 - O Orientador deverá informar por e-mail ao Colegiado (tcc@direito.ufmg.br) a 
nota atribuída ao trabalho e os dados do aluno (nome completo e número de 
matrícula) até as 23:59h do dia 19 de março de 2021. 
2.1 - Não será necessário enviar ao Colegiado cópia digital do TCCII, somente a 
comunicação da nota por e-mail pelo Orientador. 

 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III 
Da Marcação da Defesa 
3- Só poderá fazer a marcação de defesa o aluno cujas notas de TCCI e TCCII já 
tenham sido comunicadas ao Colegiado, conforme itens 1 e 2 desta Portaria. 
4 - A marcação da defesa deverá ser feita por e-mail, pelo aluno, que enviará ao 
Colegiado de Graduação (tcc@direito.ufmg.br) o formulário Marcação de Defesa, 
Anexo I, preenchido até as 23:59h do dia 19 de março de 2021. 
4.1 - O assunto do e-mail contendo a marcação de defesa deverá ser “Defesa de 
TCC - nome do aluno”. Qualquer e-mail cujo assunto não seja esse poderá não 
ser considerado. 
4.2 - Nesse formulário, o aluno deverá indicar quais membros da banca (entre 
titulares e suplentes) não são docentes da UFMG, e informar o CPF de cada um 
destes convidados para que sejam cadastrados como Usuário Externo no SEI. 
4.2.1 - Não é necessário informar o CPF dos componentes da banca que sejam 
docentes da UFMG. 
4.3 - É importante que o CPF dos examinadores externos seja informado dentro 
da data, pois o cadastro no SEI pode levar alguns dias e depende de confirmação 
por parte do usuário cadastrado. 
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5 - O Colegiado criará um processo eletrônico com as informações referentes à 
banca e encaminhará pelo SEI a marcação da defesa para assinatura eletrônica 
do Orientador. 
5.1 - A marcação da defesa estará condicionada à assinatura do Orientador no 
processo eletrônico encaminhado, que deve acontecer o mais rápido possível, de 
forma a garantir a publicidade da defesa. 
6 - Os dados da defesa agendada ficarão disponíveis no site do Colegiado como 
forma de garantir publicidade às defesas e permitir a participação de pessoas 
interessadas em assistir às defesas. 
7 - A sala de conferência online deverá ser criada pelo aluno no site Conferência 
Web (https://conferenciaweb.rnp.br/) da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP), que pode ser acessada pelo login e senha MinhaUFMG. 

 

Da Realização da Defesa 
8 - A defesa deverá ser realizada nos termos apresentados no formulário e 
previamente divulgados pelo Colegiado. 
9 - A sala de conferências online deverá permitir a participação de pessoas 
externas na qualidade de ouvintes (o próprio sistema autoriza a habilitação de 
participantes como espectadores). 
10 - Excepcionalmente, em caso de indisponibilidade do sistema Conferência 
Web, poderá ser utilizada outra plataforma de conferência online. 

 

Da Ata da Defesa 
11 - Realizada a defesa, o aluno deverá encaminhar ao e-mail do Colegiado o 
formulário Ata de Defesa, Anexo II, com todas as informações nele solicitadas, 
bem como o trabalho final apresentado em formato não editável (PDF). 
11.1 - O assunto do e-mail contendo a ata e o trabalho final deverá ser “Ata de 
defesa - nome do aluno”. Qualquer e-mail cujo assunto seja diferente disso 
poderá não ser considerado. 
12 - A ata da defesa será enviada pelo Colegiado via SEI a todos os membros da 
banca, que deverão editá-la indicando a nota atribuída e assinar eletronicamente 
o documento dentro do prazo máximo de 48 horas. 

 
Da indicação de orientador e tema 
13 - Fica suspensa, enquanto durar o regime de ERE, a necessidade de dar 
ciência ao Colegiado sobre: 
13.1 - indicação de Orientador (exceto em caso de Orientador externo à 
Faculdade de Direito da UFMG); 
13.2 - mudança de Orientador (exceto nos casos em que o novo Orientador seja 
professor externo à Faculdade de Direito da UFMG); 
13.3 - mudança de tema. 
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14 - A confirmação da orientação por Orientador externo está condicionada à 
anuência da Coordenação do Colegiado. Nesse caso, o aluno deve 
encaminhar ao Colegiado (tcc@direito.ufmg.br) o aceite do Orientador 
(externo) e seu currículo Lattes até as 23:59h do dia 19 de fevereiro de 2021. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15 - Segue em vigor, no que couber, a Resolução nº 6, de 07 de abril de 
2008. 16 - Esta portaria terá vigência durante o 2º semestre letivo de 2020.
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ANEXO I 
Formulário de Marcação de Defesa 

DADOS DO ALUNO 

Aluno(a): _____________________________________________________________ 

Número de Matrícula: ___________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Telefone: _____________________________________________________________ 

Título do TCC: _________________________________________________________ 

COMPOSIÇÃO DA BANCA 
Orientador(a) (nome, e-mail e CPF se não for professor da UFMG):  

______________________________________________________________________ 

Examinador(a) (nome, e-mail e CPF se não for professor da UFMG): 

______________________________________________________________________ 

Examinador(a) (nome, e-mail e CPF se não for professor da UFMG):  

______________________________________________________________________ 

Suplente 1 (nome, e-mail e CPF se não for professor da UFMG): 

______________________________________________________________________ 

Suplente 2 (nome, e-mail e CPF se não for professor da UFMG):  

______________________________________________________________________ 

DADOS DA DEFESA: 
Data: ________________________________________________________________ 

Horário: ______________________________________________________________ 

Link da sala de Conferência Web (Sistema RNP): 

______________________________________________________________________



 

 

ANEXO II 
Formulário de Ata da Defesa 

 

Aos _________________ dias do mês de _______________________________, 

às ______h_______, o(a) aluno(a) ___________________________________, 

matricula, _____________________________________________________________ 

defendeu o trabalho “____________________________________________________” 

em conferência realizada na Plataforma Conferência Web (RNP) no link: 

_______________________________________________________________________, 

obtendo a nota ________________________________________________________. 

Participaram da banca examinadora os abaixo indicados, a quem será encaminhada 

eletronicamente a presente ata para assinatura eletrônica e atribuição de notas: 

Orientador(a): (nome e e-mail): ____________________________________________ 

Examinador(a):(nome e e-mail): ____________________________________________ 

Examinador(a): (nome e e-mail): ___________________________________________ 
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