PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS DA MONOGRAFIA JURÍDICA

1) O envio dos documentos referentes a Elaboração e Defesa da Monografia Jurídica (Plano de Trabalho,
Pré-Projeto e Monografia Jurídica) deve ser feito via digital, em formato pdf, para o e-mail
<graduacao.fd.ufg@gmail.com>.
2) O Pré-Projeto e o Plano de Trabalho devem ser enviados para o e-mail <graduacao.fd.ufg@gmail.com>
nomeados como segue:
a) Pré-Projeto de MJ ´nome completo do acadêmico e turno`;
b) Plano de Trabalho da MJ ´nome completo do acadêmico e turno`.
3) O documento ´Aceite da Orientação de Monografia` deve ser baixado no site (www.direito.ufg.br) do
Curso de Direito da UFG preenchido e entregue, com as devidas assinaturas, na Coordenação do Curso de
Graduação da FD/UFG.
4) Após prévia aprovação para defesa da Monografia Jurídica o acadêmico deve baixar no site
(www.direito.ufg.br) do Curso de Direito da FD/UFG a ´Solicitação de Defesa da Monografia Jurídica`,
digitar as informações requisitadas no documento (não serão aceitos documentos preenchidos à mão) e
entregar a ´Solicitação de Defesa`, em tempo hábil, na Coordenação do Curso de Direito da FD/UFG, a fim
de se emitir a ´Ata de Defesa da Monografia Jurídica`, a qual deve ser devolvida, exclusivamente pelo
Orientador, à Coordenação do Curso de Direito da FD/UFG devidamente preenchida e assinada pelos
Membros da Banca Examinadora.
5) Após aprovação da Defesa pela Banca Examinadora o acadêmico tem o prazo de quinze (15) dias para
encaminhar a Monografia Jurídica por email < graduacao.fd.ufg@gmail.com> (segundo as Normas
vigentes disponíveis no site do Curso de Direito – www.direito.ufg.br) em arquivo pdf (nomeando o
arquivo como segue: MJ 2012 ´nome completo do acadêmico/TURNO`).
6) Apenas a Sala de Vídeo e o Salão Nobre requerem agendamento prévio para Defesa da Monografia
Jurídica. Todas as salas de aula da Graduação, desde que não estejam ocupadas por professores, estão
disponíveis para a Defesa da Monografia sem a necessidade de agendamento.
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