
 

 

EDITAL 02/2020 COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO/UNIARP - 2020/1 

 

Dispõe sobre a banca examinadora e 

apresentação oral do Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC do acadêmico Gustavo Roman Ros, 

matriculado no semestre 2º/2019, do Curso de 

DIREITO da UNIARP 

  

O Coordenador do Curso de DIREITO da Universidade do Alto Vale do 

Rio do Peixe - UNIARP, Campus de Caçador, e de acordo com a decisão 

proferida pelo Magnífico Reitor na data de 21.01.2020 e do Regulamento da 

Monografia do Curso de Direito da Uniarp, no uso de suas atribuições legais 

resolve: 

 

Art. 1º. Tornar pública a data de apresentação da banca examinadora referente 

ao trabalho entregue pelo acadêmico com o título “Possibilidade de Penhora 

sobre o Salário do Devedor em Execução por Débitos de Natureza Não 

Alimentar”, para o dia 03.03.2020 (terça-feira) às 15h na sala 921 do bloco D. 

 

Art. 2º. Tornar pública a banca examinadora, a qual será composta pelos 

docentes/especialistas, com conhecimento acadêmico do assunto tratado no 

aludido trabalho de monografia, assim constituída e presidida pela primeira 

indicada: 

a. Profª. Esp. Roselaine de Almeida Perico 

b. Profª. Dra. Helena Nastassya Paschoal Pitsica 

c. Prof. Esp. Aldair Marcondes 

 

Art. 3º. Como suplente da banca examinadora, fica designado o Coordenador 

do Curso de Direito. 

 

 



 

 

Art. 4º. Todo e qualquer equipamento necessário para a apresentação do 

trabalho deverá ser solicitado por escrito, pelo aluno, com antecedência de 24 

horas úteis, antes da apresentação, junto a secretaria acadêmica do Campus. 

 

Art. 5º. O Acadêmico deverá comparecer no local de apresentação aqui 

designado com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos. 

 

Art. 6º. Para a apresentação e defesa do trabalho monográfico, o tempo 

destinado à exposição realizada pelo acadêmico será de 15 (quinze) minutos. 

Após a exposição, os membros da banca terão tempo para as arguições que se 

fizerem necessárias, tendo o acadêmico, tempo para responder a cada 

examinador. Após esse procedimento, serão atribuídas as notas pelos membros 

da banca examinadora. 

 

Art. 7º. Ao final dos trabalhos, a Banca Examinadora emitirá um parecer (em 

ATA) com o resultado final da avaliação do trabalho monográfico apresentado.  

 

 

 

Caçador, 28 de fevereiro de 2020. 

 

 

Prof. Heitor Antônio Cofferri 

Coordenador do Curso de Direito/UNIARP  

 

 

 


