RETIFICAÇÃO EDITAL TESE DE LÁUREA FD nº 01/2013

Tendo em vista Deliberação da Congregação desta Faculdade, em 28.08.2014, segue alteração
no Edital quanto a entrega do texto final da Tese de Láurea.
8. A tese de láurea (versão final) deverá ser depositada no Serviço Especializado de Alunos de
Graduação (Seção de Alunos), nos períodos descritos na tabela abaixo, das 09h30 às 20h00, em
02 (duas) vias, sendo 01 (uma) impressa, encadernada em espiral, e 01 (uma) em arquivo
digital no formato “PDF” gravado em CD, cujo acesso estará restrito à Seção de Alunos, nos
termos da Portaria GDI FD nº 09/2004 e ainda, duas vias do Formulário de Depósito de Tese
de Láurea (disponível na página da FD,em Graduação>Monografia>Formulários).
Departamentos
Direito Civil
Direito do Trabalho e da Seguridade Social
Direito Processual
Filosofia e Teoria Geral do Direito
Direito Internacional e Comparado
Direito Comercial
Direito Econômico Financeiro e Tributário
Direito do Estado
Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia

Data
20 de outubro de 2014
21 de outubro de 2014
22 de outubro de 2014
23 de outubro de 2014
24 de outubro de 2014

Quanto à formatação, atenderá os seguintes requisitos:
- texto com fonte “Times New Roman” e corpo 12, utilizando-se corpo 10 para as notas de
rodapé;
- espaço entre linhas deverá ser de 1,5 (um espaço e meio), com exceção do rodapé, cujo espaço
será de 1 (espaço um);
- título do capítulo será em corpo 14, letras maiúsculas e negrito;
As capas e folhas de rosto das teses deverão conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o
numero USP, título do trabalho, o nome do orientador e o ano de apresentação.
OBSERVAÇÃO: As Teses não entregues no período acima somente poderão ser aceitos na
Seção de Alunos , mediante autorização da Comissão de Graduação solicitada pelo aluno
através de ofício e com a concordância do Orientador, sem prejuízo no encaminhamento das
Teses que foram entregues dentro do prazo.
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 20 de outubro de 2014.

Eloide Araújo Carneiro
Assistente Técnico Acadêmico

