
  
 
 
 
 
 

 

EDITAL Nº 025/2023 – FACELI 15/03/2023  

 

DIVULGA AS DATAS PARA 
ENTREGA DOS ACEITES DE 
ORIENTAÇÃO E DE INÍCIO DAS 
ORIENTAÇÕES DE TCC DO CURSO 
DE DIREITO – SEMESTRE 2023/1. 

 
O Diretor Acadêmico, Rodrigo Teixeira Coffler, no uso de suas atribuições legais, 
por intermédio da Coordenação do Curso de Direito da Faculdade de Ensino 
Superior de Linhares (Faceli), torna pública a divulgação das datas para entrega 
dos aceites de orientação e de início das orientações de TCC do curso de Direito 
– semestre 2023/1. 
 
 

CAPITULO I 
DA ENTREGA DOS ACEITES 

 
Art. 1º. Os termos de aceite assinados pelos orientadores deverão ser entregues 
pelos alunos do último período do curso até o dia 24/03/2023. 
 

Art. 2º. A entrega será realizada exclusivamente por meio de envio de e-mail 

para a Coordenação do Curso, no endereço coorddireito@faceli.edu.br.  

  

CAPITULO II 
DO INÍCIO DAS ORIENTAÇÕES 

 
Art. 3º. O início oficial das orientações de TCC se dará no dia 1º/04/2023 e o 
professor orientador, dessa data em diante, poderá utilizar o método de controle 
de presença e de orientações que entender pertinente. 
 
Art. 4º. É obrigação do aluno entrar em contato com seu orientador, sob pena 
de o professor rejeitar o pedido de apresentação do trabalho em banca. O 
professor, por sua vez, deverá disponibilizar datas para a orientação e 
preencher o relatório de atendimento ao aluno. 
 
Art. 5º. O relatório de atendimento contido no Anexo V do Regulamento nº 
001/2020 deverá ser entregue à coordenação juntamente com o documento de 
aceite ou rejeição de apresentação em banca. 
 
Art. 6º. É importante que professores e alunos leiam atentamente e observem 
as regras do Regulamento nº 001 de dezembro de 2020. 
 

CAPÍTULO III 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  
Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica da Faceli, 
juntamente com a Coordenação do Curso de Direito da Faceli. 
 

Linhares, ES, 15 de março de 2023.  
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