
 

 

 
PORTARIA DIREITO nº 01-2020/2 - TCC 

 
 
 

O Coordenador do Curso de Direito do Centro 

Universitário das Faculdades Integradas de Ouri-

nhos - Unifio, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo Regimento Interno, pela presente 

 

 

  RESOLVE: 

 

 Art. 1º. Tendo em vista as públicas e notórias contingências re-

lacionadas à pandemia do Coronavírus, reitera-se que o termo final do prazo para 

entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC – Monografia II – 9º termo), 

para os acadêmicos que ainda não o fizeram, será 05 de agosto de 2020 (quarta-

feira), respeitadas as demais exigências, diretrizes e resoluções postas na Portaria 

Direito nº 04-2020/1, sendo que o novo calendário/cronograma para sessão pública 

de apresentação dos TCC´s será oportunamente apresentado. 

 

 Art. 2º. A Secretaria deverá recusar o protocolo caso não haja 

cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos subsequentes. 

  

 Art. 3º. Os acadêmicos estão dispensados da entrega das 4 

(quatro) cópias encadernadas em espiral, devendo a entrega ocorrer por meio do 

endereço eletrônico seguinte: tcc.direito@unifio.edu.br 

 

 Art. 4º. O trabalho deverá ter no mínimo 30 (trinta) laudas de 

extensão, sendo contabilizada da folha de rosto até a página final das Referências, 

descartados anexos e apêndices. 

 

 Art. 5º. Além do envio eletrônico, os acadêmicos deverão en-

tregar versão eletrônica do trabalho em arquivo de texto, formato WORD, em “CD-

ROM” com arquivo único. 

 

 §1º. O arquivo deve ter o nome completo do acadêmico em 

letras maiúsculas. 

 §2º. O CD-ROM deve ser apresentado dentro de uma proteção 

de papel, ou qualquer outra congênere, contendo nome completo do acadêmico e 

título do TCC.  

 Art. 6º. O acadêmico deverá apresentar, no ato do protocolo, 

em envelope identificado com seu nome, os seguintes documentos: 



 

 

 I. Termo de Autorização para Entrega de TCC assinado pelo 

Professor Orientador; 

 

 II. Termo de Correção Gramatical assinado, com número de 

RG e datado por profissional responsável; 

 

 III. Cópia simples do diploma de licenciatura em Letras do res-

ponsável pela correção gramatical, emitido por instituição de ensino superior reco-

nhecida pelo Ministério da Educação; e  

 

 IV. Termo de Responsabilidade Autoral devidamente preenchi-

do manualmente, com título completo do Trabalho e assinado pelo autor do TCC. 

 

 Art. 7º. O não cumprimento das disposições desta Portaria im-

plica em atribuição de nota zero ao acadêmico, com consequente reprovação na 

disciplina Monografia II. 

 

 Art. 8º. As composições das bancas serão determinadas pela 

Coordenação e pelo Professor de Monografia II. 

 

 Artigo 9º. Caso o acadêmico e/ou o docente membro da banca 

de avaliação não tenham acesso à internet, à tecnologia ou a equipamento necessá-

rio para garantir sua comunicação, áudio e imagem, deverão informar a Coordena-

ção (danielmcamargo@unifio.edu.br e ph.carvalho@unifio.edu.br), com pelo menos 

24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário designado para a banca, a fim 

de que sejam organizados os meios institucionais para viabilização da participação. 

 

Art. 10. O acesso às salas para a defesa pública do Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) se dará preferencialmente pelas plataformas Google 

Meet ou Zoom, sendo de responsabilidade do docente orientador a disponibilização 

do link respectivo, tanto diretamente ao acadêmico quanto integrantes da banca e 

Coordenação, para divulgação com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de ante-

cedência do dia e horário designado para a banca respectiva.  

 

§ 1º. O acadêmico contará com o prazo de 10 (dez) minutos 

para exposição de sua pesquisa. 

 

§ 2º. Em seguida, cada docente examinador terá o prazo de 10 

(dez) minutos para arguição. 

 

§ 3º. Essencial que o docente orientador zele pelo respeito ao 

tempo estabelecido para cada etapa da sessão pública. 
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 Art. 11. Após a fase de arguição e defesa do Trabalho de Con-

clusão de Curso (TCC), com determinação do professor orientador, o acadêmico 

deverá se retirar da sala virtual, para que os professores possam deliberar a aprova-

ção (com ou sem ressalvas) ou reprovação.  

 

 § 1º. Os professores deverão decidir entre aprovação, com ou 

sem restrições, ou reprova, bem como eventual indicação da pesquisa para publica-

ção como capítulo de livro a ser organizado pelo Curso de Direito, chancela reserva-

da exclusivamente àqueles trabalhos considerados unanimemente pela banca como 

de alta qualidade. 

 § 2º. O acadêmico deverá se retirar da sala virtual, antes do 

início da deliberação pelos docentes, devendo retornar, pelo mesmo link já disponibi-

lizado, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) minutos, impreterivelmente, e perma-

necer aguardando a autorização para reingresso na sala virtual. 

 

 Art. 12. É dever do acadêmico disponibilizar seu e-mail e nú-

mero de telefone celular ao docente orientador, para que seja comunicado sobre 

eventual intercorrência antes ou durante a apresentação. 

 

 Parágrafo único. Em caso de intercorrência ou inviabilidade 

técnica, a banca poderá ficar suspensa por até 15 (quinze) minutos, para aguardar 

seu restabelecimento. Após esse prazo, a banca poderá ser redesignada. 

 

 Art. 13. A ata de aprovação deverá ser preenchida imediata-

mente pelo respectivo orientador da banca, porém as assinaturas dos avaliadores e 

dos acadêmicos somente serão colhidas com o retorno das atividades presenciais. 

Se não houver retorno até o final de setembro de 2020, as atas deverão ser envia-

das eletronicamente e/ou disponibilizadas no Google Drive para assinatura e conso-

lidação do ato. 

 Parágrafo único. Após o encerramento da banca, deverá o 

orientador encaminhar a ata para o e-mail tcc.direito@unifio.edu.br, bem como 

para o endereço eletrônico disponibilizado pelo acadêmico. 

 

 Art. 14. As notas referentes ao primeiro e segundo bimestre da 

disciplina de Monografia II dependerão do resultado do acadêmico na banca de de-

fesa.  

 Parágrafo único. Aos acadêmicos que forem aprovados sem 

restrições será atribuída nota 10,0 (dez); aos que forem aprovados com restrição, 

será atribuída nota 7,0 (sete), condicionada a aprovação final à entrega do Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) devidamente corrigido e autorizado pelo docente ori-

entador. Por fim, aos que reprovarem, será atribuída nota 0,0 (zero). 
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 Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação. 

  

 Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-

ção.  

  

 Cumpra-se e publique-se.  

   

 Unifio, 22 de julho de 2020. 

   
  Daniel Marques de Camargo 

  Coordenador – Direito – Unifio  

 

 

  

  

 

   


