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FACULDADES INTEGRADAS

HÉLIO ALONSO

Trabalho de Conclusão de Curso ï TCC 
 
O Trabalho de Conclusão de Curso é o ápice da experiência da Graduação. 

Exige-se, por meio da elaboração do TCC, que o aluno tenha a aptidão de identificar, 
no campo do conhecimento jurídico, uma questão, uma problemática, uma lacuna 
legislativa, ou mesmo uma situação que foi resolvida de forma peculiar e, a partir de 
leituras sistemáticas, de pesquisa de jurisprudência, ou mesmo de pesquisa de campo, 
desenvolver um raciocínio que o leve a tecer considerações a respeito da situação atual 
em que se encontra a questão escolhida para estudo. Este raciocínio deve ser relatado 
em trabalho escrito, no qual o estudante apresente de forma organizada as etapas de 
escolha do tema e sua problemática, os fundamentos legais e doutrinários que versam 
sobre a questão, seu raciocínio e conclusões. 

O TCC é Coordenado pela Professora Carolina Maria de Aquino Médici, 
Advogada, Mestre em Ciências Penais na Universidade Cândido Mendes, UCAM e 
Especialista em Andamento em Preparatório. 

As modalidades de TCC admitidos são a monografia, artigo acadêmico, minuta 
de projeto de lei (com fundamentação doutrinária e justificativa), análise e estudo de 
casos processuais e assessoria jurídica na elaboração de Trabalhos de Conclusão de 
Curso de alunos das demais graduações da FACHA, mediante apresentação de 
relatório de tarefas. 

Todas as modalidades de TCC têm sua elaboração acompanhada por um 
professor orientador e devem ser apresentadas perante uma banca composta de 
professores da Faculdade, permitindo-se um convidado externo. A apresentação oral é 
parte essencial para a aprovação do aluno que deverá demonstrar condições de 
apresentar oralmente suas idéias e defendê-las em situação de argüição. 

As disciplinas de TCC são: 
Trabalho de Conclusão de Curso I; 72H; 04 créditos, PR. Métodos e Técnicas de 

Pesquisa 
Trabalho de Conclusão de Curso II; 72H; 04 créditos PR. TCC I 
Subtotal; 144 horas; 08 créditos 
Para a conclusão do Curso Jurídico será obrigatório a apresentação de 

monografia, defendida perante banca examinadora, com tema e orientador escolhidos 
pelo acadêmico, em consonância com o Manual de Regras de Monografia da 
Instituição, obedecidas as determinações da ABNT ï Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 


