
 

 

 

PORTARIA DIREITO nº 02-2020/2 
 

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. O termo final do prazo para o depósito definitivo do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para todos os acadêmicos que cumpriram 

os requisitos da disciplina Monografia II, será 09 de outubro de 2020, mediante pro-

tocolo na Secretaria Geral. 

 

 Parágrafo único. A Secretaria deverá recusar o protocolo caso 

não haja cumprimento ao disposto nesta Portaria. 

  

 Art. 2º. O acadêmico deverá entregar versão eletrônica do tra-

balho em arquivo de texto no formato PDF, 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 um porta-DVD 

(capa para DVD), contendo os mesmos elementos da capa do trabalho digitado, a 

saber: 

 I. Nome completo da Fundação 

 II. Nome do Centro Universitário 

 III. Curso de Graduação ao qual o trabalho foi submetido 

 IV. Nome completo do acadêmico 

 V. Título do trabalho de conclusão de curso 

 VI. Local de apresentação do trabalho 

 VII. Ano de apresentação do trabalho 

 

 Art. 3º. O acadêmico deverá apresentar, no ato do protocolo, 

em envelope identificado com seu nome, o Termo de Autorização para Publicação 

Eletrônica. 

 Art. 4º. O acadêmico que teve seu Trabalho de Conclusão de 

Curso aprovado “com restrições” pela Banca Examinadora deverá apresentar, no 

ato do protocolo, o Termo de Autorização para Depósito Definitivo assinado pelo 

Professor Orientador, sob pena de reprovação na disciplina Monografia II. 

 



 

 

 Art. 5º. O não cumprimento das disposições desta Portaria im-

plica em atribuição de nota zero ao discente, com a consequente reprovação na dis-

ciplina Monografia II. 

 Art. 6º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação. 

  

 Art. 7º. Esta Portaria revoga a Portaria nº 05-2020/1 naquilo 

que com ela conflita, e entra em vigor na data de sua publicação.  

  

 Unifio, 30 de julho de 2020. 

 

   Daniel Marques de Camargo 

                                Coordenador – Direito – Unifio  


