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INFORMATIVO – MONOGRAFIA II - 2/2016 

ENTREGA DA MONOGRAFIA FINAL  
 

  A Monografia Final deverá ser entregue ao Professor-

Orientador até dia 17/10/2016; Qualquer outro prazo para 

entrega da Monografia deverá ser estabelecido pelo Professor-

Orientador, exceto para os trabalhos indicados Prêmio de 

“Menção Honrosa”’. A indicação para o Prêmio de “Menção 

Honrosa” e o registro da nota no sistema deverá ser feita pelo 

Professor-Orientador em formulário próprio, disponível na 

página da Faculdade -  http://www.pucsp.br/graduacao/direito 

até dia 21/10/2016 junto ao Expediente da Faculdade. 

 

  O aluno que tiver a Monografia indicada ao Prêmio deverá 

enviar seu trabalho para o e-mail monodireito@pucsp.br, 

obrigatoriamente, em formato.doc até 21/10/2016. 

 

 

  A banca de Monografia do trabalho aprovado pelo Parecerista 

acontecerá até o último dia letivo (16/12/2016). 

 

 A nota de Monografia II deverá ser cadastrada até 

20/12/2016, conforme Calendário Escolar Geral 2016, exceto 

para os alunos indicados ao Prêmio de Menção Honrosa que 

deverá ter a nota cadastrada até 21/10/2016.  

 

 

  Todos os alunos deverão, obrigatoriamente, enviar sua 

Monografia Final para o e-mail monodireito@pucsp.br no 

formato.doc ou .pdf até dia 20/12/2016, sendo que o arquivo 

deverá ser salvo com o nome completo do aluno. No 

http://www.pucsp.br/graduacao/direito
mailto:monodireito@pucsp.br
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corpo do e-mail deverão constar, obrigatoriamente, 

nome e RA do aluno, título, nome do Professor-

Orientador e a área da Monografia. 

 

As demais regras sobre Monografia podem ser conferidas na Portaria 

nº 1/2015 disponível no site da Faculdade 

http://www3.pucsp.br/cursos/35/tcc.  

 

Expediente da Faculdade de Direito 

Setembro/2016 
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