PREZADOS ALUNOS DA DISCIPLINA TCC – II

Estou lhes encaminhando os modelos, formulários e instruções a
serem utilizados na disciplina TCC II do 9º. período de Direito.
Caberá a vocês apresentar, na data estipulada, o trabalho de
conclusão de curso (TCC), que poderá ser um artigo científico ou
uma monografia, conforme opção do aluno.
O aluno deverá escolher e convidar, dentre os docentes da
Faculdade, um professor orientador para o TCC, apresentando-lhe o
seu projeto de pesquisa.
Em caso de recusa do aceite, o aluno deverá apresentar o projeto de
pesquisa a outro professor.
Caso não haja aceitação do convite de orientação por nenhum
professor, o fato deverá ser relatado ao professor de TCC II para
designação de orientador para o trabalho.
Havendo o aceite da orientação, deverá ser preenchido o “formulário
de aceite de orientação” que está anexo e entregue ao professor de
TCC II até a data de 06.03.2018.
Durante a orientação, o aluno e o orientador manterão contato direto
para a construção do TCC, sendo que, no curso do semestre, o aluno
deverá manter dois encontros com o orientador, em datas a serem
definidas pelo professor.
Concluído o trabalho, o mesmo deve ser apresentado ao orientador
para autorização do depósito do TCC junto à coordenação, sendo
que, neste ato, será entregue o formulário de plágio devidamente
preenchido (anexo).
A data final de entrega dos trabalhos será o dia 08.06.2018.

Deverão ser entregues um CD contendo o trabalho apresentado e
mais três vias encadernadas em espiral, sendo uma com a
autorização do depósito assinado pelo orientador.
A coordenação designará dia e hora para a defesa pública do TCC,
o que deverá ocorrer ao final do semestre.
Neste semestre não será possível a prorrogação do prazo para
a entrega do TCC e defesa do trabalho, que necessariamente
deverá se dar no semestre em que o aluno estiver matriculado
na disciplina TCC II, sob pena de reprovação na disciplina.
Atenciosamente!
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