
 

 

EDITAL Nº 01/2021 

EDITAL DO TRABALHO INTERDISCIPLINAR DE DIREITO – SEMESTRE 

LETIVO 2021.1 

 

A FACULDADE DE PRESIDENTE EPITÁCIO – FAPE, por meio da 

Coordenação do Curso de Direito, sob a administração do Professor Jorge 

Ismael El Hage, com o auxílio do Núcleo Docente Estruturante e Colegiado de 

Curso, membros do corpo docente desta Instituição de Ensino Superior, faz 

público o EDITAL DE TRABALHO INTEGRADO INTERDISCIPLINAR DO 

CURSO DE DIREITO, relativo ao 1º semestre letivo do ano de 2021, o qual 

estabelecerá normas a serem obedecidas no desenvolvimento das atividades, 

nos seguintes termos: 

 

1 – O Trabalho Interdisciplinar será desenvolvido, obrigatoriamente, por todos 

os alunos matriculados no 1º e 4º termos, diurno e noturno, do Curso de 

Direito, relativo ao 1º período letivo de 2021. 

 

2 – DESENVOLVIMENTO 

2.1. O Coordenador do TIID no uso de suas atribuições vem apresentar aos 

discentes a atividade proposta para o semestre em curso na modalidade de 

avaliação em grupo e individual. 

 

3 – TEMAS 

3.1. Os acadêmicos regularmente matriculados nos 1º e 4º termos do Curso de 

Direito deverão executar a pesquisa relacionada aos temas apresentados 

durantes as orientações em sala de aula. 

3.2. Para cumprir tal exigência curricular, os acadêmicos deverão seguir as 

seguintes regras: 

a) os alunos do 4º termo deverão elaborar em dupla ou individualmente um 

resumo expandido ou artigo científico sobre o tema proposto, observando para 

tanto as regras de formatação da ABNT, bem como as demais informações 

contidas no Manual de elaboração do TIID. 



 

b) os alunos do 1º termo deverão elaborar em dupla ou individualmente um 

resumo simples sobre o tema proposto, observando para tanto as regras de 

formatação da ABNT, bem como as demais informações contidas no Manual de 

elaboração do TIID. 

c) a orientação quanto formatação dos resumos simples, resumos expandidos e 

artigos científicos devem ser realizadas pelo Professor em sala de aula, de acordo 

com as normas estipuladas pelo Comitê Científico da Instituição. 

d) os trabalhos escritos deverão ser entregues no período de 26 de abril a 03 de 

maio de 2021, por e-mail: curso.direito.fape@gmail.com – colocar ASSUNTO: 

TIID – CURSO DE DIREITO; no corpo do texto inserir o nome e R.A. do(s) 

aluno(s). O arquivo em formato PDF e Word (e-mails sem assunto e a descrição 

dos alunos serão desconsiderados). 

e) os alunos deverão realizar a apresentação oral dos trabalhos em data a ser 

divulgada com antecedência, além dos links das salas virtuais. As 

apresentações orais serão de 05 a 10 minutos e, quando em duplas, todos os 

alunos deverão participar. É permitida a utilização de slides durante a 

apresentação. 

4 – AVALIAÇÃO 

4.1. O processo de avaliação individual será realizado por meio do trabalho 

escrito sobre o tema proposto, a ser entregue pelos alunos; 

 

4.2. O trabalho escrito será avaliado com nota de 0 a 10,0 e comporá a nota da 

Avaliação N1. 

 

4.3. A apresentação será avaliada com nota de 0 a 10,0 e comporá da 

Avaliação N2. 

 

5- DOS PROFESSORES ARTICULADORES 

5.1. Fica designada a Professora Fernanda Aparecida Lisboa Porcel como 

articuladora do desenvolvimento do trabalho interdisciplinar do 1º semestre do 

ano em curso. 

 

6- DOS RECURSOS 



 

6.1. Eventuais recursos deverão ser interpostos até 48 (quarenta e oito) horas, 

improrrogáveis, a partir da divulgação das notas dos respectivos semestres, 

observando-se, no que for aplicável do Regulamento Geral. 

 

   Presidente Epitácio, 23 de março de 2021. 

 

 

Jorge Ismael El Hage 

Coordenador do Curso de Direito da FAPE 


