
 

  

  

EDITAL 2/2020 – Coordenação Central de Estágios e Trabalho de 

Conclusão de Curso  

  

Divulga Calendário de Trabalho de 
Curso do Curso de Direito.  

  

  A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e 

Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Campo Real, no uso de 

suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA o calendário de Trabalho de 

Curso do Curso de Direito do Centro Universitário Campo Real, nos 

seguintes termos:  

  

TRABALHO DE CURSO I - 1º SEMESTRE DE 2020  

CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES:  

  

ATIVIDADES  DATAS  

1. Apresentação do calendário das 

atividades específicas da disciplina  

2. Explicação sobre as regras (direitos e 
deveres dos orientandos) do Trabalho de 
Curso e disponibilidade dos professores 

orientadores.   

  

  

1º semana de aula conforme horário 

da disciplina (em sala de aula)  

  

3.  Aula sobre a elaboração do projeto de 
pesquisa e elaboração do Trabalho de Curso.  

3º semana de aula conforme horário 
da disciplina (em sala de aula)  

4. Entrega do projeto de pesquisa.  19 de março (quinta-feira)  

5. Devolução do projeto ao aluno.  26 de março (quinta-feira)  

6. Entrega do projeto refeito, caso seja 
necessário.  

11 de maio (segunda-feira)  



 

7. Publicação do edital de Cronograma dos 
seminários  

15 de maio (sexta-feira).  

de trabalho de curso   

8. Seminários de trabalho de curso realizados 
no formato online  

26 a 29 de maio (conforme edital)  

9. Entrega do 1º capítulo do trabalho de 
curso.  

17 de junho (quarta-feira)  

10. Devolução do 1º capítulo ao aluno.  24 de junho (quarta-feira)  

11. Publicação do Edital das Bancas de 
Defesa de  

Trabalho de Curso no site da IES a partir das 
21 hs.  

13 de julho (quarta-feira)  

12. Entrega do 1º capítulo com as correções 
solicitadas pelo orientador.  

01 de julho (quarta-feira)  

13. Participação em 2 (duas) bancas de 
defesas de trabalho de curso   

  

20 a 31 de julho  

14. Prazo final para a entrega dos relatórios 
das bancas assistidas e formulários de 

presença dos seminários.  

  

31 de julho (sexta-feira)  

  

  

TRABALHO DE CURSO II - 1º SEMESTRE DE 2020 

                            

CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES: 

 

ATIVIDADES  DATAS  

1. Apresentação do cronograma das 
atividades 
específicas da 
disciplina.   

06 de fevereiro 
(quinta-feira)  

2. Devolução do 1º capítulo ao aluno.  13 de fevereiro 
(quinta-feira)  

3. Caso tenham sido pedidas modificações no 
1º capítulo, devolução ao orientador.  

20 de fevereiro 
(quinta-feira)  

4. Entrega do 2º capítulo.  12 de março 
(quinta-feira)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Guarapuava, 06 de abril de 2020. 

5. Devolução do 2º capítulo ao aluno.  19 de março (quinta-feira)  

6. Entrega do 2º capítulo com as correções 
solicitadas pelo orientador.  

09 de abril (quinta-feira)  

  

7. Devolução do 2º capítulo ao aluno.  16 de abril (quinta-feira)  

8. Entrega do 3º capítulo.  07 de maio (quinta-feira)  

9. Devolução do 3º capítulo.   

Entrega da introdução, conclusão e resumo.  

14 de maio (quinta-feira)  

10. Devolução da introdução, conclusão e 
resumo.  

21 de maio (quinta-feira)  

11. Depósito do trabalho de curso completo 

para a Qualificação, com o aceite formal do 

orientador. Entrega deve ser realizada  

nos formatos WORD e PDF  

09 de junho (terça-feira)   

Entrega online para o e-mail: 
prof_joaoricardo@camporeal.edu.br.  

12. Período de Qualificação.  10 a 19 de junho  

13. Resultado da submissão da Qualificação e 
devolução do trabalho de curso ao aluno para 

efetuar eventuais correções.  

  

24 de junho (quarta-feira)  

Pelo e-mail institucional do 
acadêmico.  

14. Depósito final do trabalho de curso.  

3 (três) vias encadernadas  

06 de julho (segunda-feira)  

Recebimento das 19h às 20:30h, 
sala de atendimento no bloco I.  

15. Publicação do Edital das Bancas de 
Defesa do Trabalho de Curso no site da IES a 

partir das 21hs.  

13 de julho (terça-feira)  

16. Aula sobre a apresentação do Trabalho de 
Curso – Banca de Defesa.  

16 de julho (quinta-feira)  

Em sala de aula às 19:30h.  

17. Bancas  20 a 31 de julho  



 

  

  

                                                      

                Profª. Moana Rodrigues França  

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa 

                                        e Extensão 

  

   

 
Profª Patricia M. Melhem Rosas 

                                                                  Pró-Reitora Acadêmica 

  


