
 

CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO 
COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - COOTRACC 

CALENDÁRIO PARA OS TCCs – 2021.1 
 

DATA ATIVIDADE 

08/02 à 
15/03 

Formalização do Cadastramento da atividade de produção cientifica 
de conclusão de Curso, através do preenchimento do Termo de 
Compromisso de Orientação e Entrega na Coordenação de TCC 
(COOTRACC), mediante encaminhamento como atividade na 
Sala de Aula do Google Classroom TC II. 
 

15/03 Prazo final para resolução de problemas eventualmente ocorridos no 
percurso do trabalho de orientação, mediante comunicado oficial à 
COOTRACC, a exemplo de cadastramento de retardatários, 
mudança de tema, designação de novo orientador em caso de 
necessidade, entre outros. 
 

08/02 à 
23/04  

Período destinado à orientação, elaboração e conclusão do TCC 
acompanhado pelo professor orientador designado no Termo de 
Compromisso de Orientação submetido à COOTRACC. O 
acompanhamento será efetuado de forma remota por conta das 
restrições impostas pela pandemia da COVID 19 e do isolamento 
social, devendo ser registrado em formulário específico para 
essa finalidade. 
 

26 à 28/04 Entrega da 1ª versão do TCC, modalidade artigo científico, ao 
orientador para avaliação prévia do conteúdo e indicação de 
ajustes, alterações e/ou complementações necessárias à 
pesquisa do artigo científico. 
 

28/04 à 
06/05 

Correção da 1ª versão pelo orientador e devolução ao aluno 
pesquisador e autor do trabalho para proceder com os últimos 
ajustes, alterações e/ou complementações necessárias à pesquisa do 
artigo científico indicados/recomendados pelo orientador do TCC, os 
quais devem ser acatados integralmente. 
 

05 à 10/05 Período em que o aluno fará a devolução do Artigo Científico 
devidamente corrigido ao professor orientador, para que este 
possa proceder ao encaminhamento dos trâmites que constam no 
Regulamento do TCC envolvendo a realização dos procedimentos de 
avaliação pela COOTRACC [no aspecto metodológico] e pela BANCA 
EXAMINADORA [no tocante ao conteúdo temático em si]. O trabalho 
finalizado deverá vir acompanhado dos seguintes documentos: 



formulário de controle de orientação e de qualidade do desempenho 
do acadêmico durante o período de orientação. Sem esses 
documentos o TCC não poderá ser recebido para os 
encaminhamentos pertinentes. 
 

10 à 04/06 Avaliação metodológica e encaminhamento aos orientadores para 
validação do resultado na avaliação da Banca Examinadora, 
constando da verificação dos seguintes aspectos: formatação; 
descrição da metodologia da pesquisa; e, estrutura textual do artigo 
seguindo as recomendações explicitadas no Manual de Orientação 
do TCC, Versão 2021.1 da COOTRACC/Fesp Faculdades, 
disponível nos materiais da Sala de Aula do Google Classroom 
TC II. 
 

07 à 18/06 Avaliação das Bancas Examinadoras, atribuição de notas e 
elaboração de parecer dos seus respectivos membros, sob a 
presidência do professor orientador, considerando os seguintes 
critérios: relevância do conteúdo temático; Profundidade e 
objetividade no tratamento do tema; e, Adequação da bibliografia 
utilizada. As notas serão divulgadas pelo professor orientador, 
tão logo a avaliação de cada Banca seja Concluída. 
 

20/07/2021 Data limite para a entrega do parecer final de cada orientador de 
TCC, “aprovado com restrição”, à COOTRACC. 

30/08/2021 Data limite para o depósito final dos TCCs aprovados e documentos 
exigidos. Entrega na Biblioteca. 

 

João Pessoa, 28 de Janeiro de 2021 

 

Profª Socorro Menezes 
COOTRACC/FESP 


