
 

 

 
PORTARIA DIREITO nº 06-2020/1 

 
 

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, o termo final do prazo para entrega do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos alunos e alunas matriculados no 9º 

termo, na disciplina Monografia II, será dia 05 de agosto de 2020, 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. 

 

 Parágrafo único. Sem prejuízo do constante no caput, com o 

escopo de prestigiar os alunos e alunas que vêm cumprindo o calendário anterior-

mente estabelecido em relação aos TCC´s, facultar-se-á também a entrega do TCC 

dos discentes matriculados no 9º termo, na disciplina Monografia II, até o dia 29 de 

maio de 2020, tanto para o período matutino quanto para o noturno, mediante pro-

tocolo na Secretaria Geral, mantida no mais a Portaria Direito nº 04-2020/1, inclusive 

o período destinado às defesas dos TCC´s, de 15 a 26 de junho de 2020, seja pre-

sencialmente, seja virtualmente. 

 

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

cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos subsequentes. 

  

 Art. 3º. O aluno deverá entregar 4 (quatro) cópias encaderna-

das em espiral, sendo três destinadas para a banca avaliadora e uma para o Profes-

sor de Monografia II. 

 

 § 1º. O trabalho deverá ter no mínimo trinta laudas de exten-

são, sendo contabilizada da folha de rosto até a página final das Referências, des-

cartados anexos e apêndices. 

 

 § 2º. Especificamente no que concerne aos TCC´s a serem 

entregues até 29 de maio de 2020, se por acaso até o dia 27 de maio de 2020 não 

tiver havido retorno às atividades presenciais, estarão dispensados exclusivamente 

do cumprimento da exigência constante do caput, devendo a entrega ocorrer por 

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



 

 

 

 Art. 4º. Em quaisquer hipóteses, o aluno deverá entregar ver-

são eletrônica do trabalho em arquivo de texto, formato WORD, em “CD-ROM” com 

arquivo único. 

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

maiúsculas. 

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

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

do TCC.  

 Art. 5º. O aluno 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, 

 VI. Termo de Responsabilidade Autoral devidamente preenchi-

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

 

 Art. 6º. O não cumprimento das disposições desta Portaria im-

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

plina Monografia II. 

 Art. 7º. O período destinado às defesas dos Trabalhos de Con-

clusão de Curso protocolados até 29 de maio de 2020 será de 15 a 26 de junho de 

2020. 

 Parágrafo único. As composições das bancas serão determi-

nadas pela Coordenação e pelo Professor de Monografia II. 

 

 Art. 8º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação. 

  

 Art. 9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

  

 Cumpra-se e publique-se.  

   

 Unifio, 24 de abril de 2020. 

   
  Daniel Marques de Camargo 

  Coordenador – Direito – Unifio  


