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Art. 1º - Nos termos do Currículo do Curso de Direito da UNINASSAU-João Pessoa, o
Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) é atividade curricular obrigatória para os alunos
matriculados, conforme o disposto neste Regulamento.
Capítulo I – do Trabalho de Conclusão de Curso I

Art. 2º - O TCC I visa à avaliação do aproveitamento dos conhecimentos adquiridos durante
o curso, sendo sua materialização e aprovação requisitos obrigatórios para conclusão do
curso.

Art. 3º - O TCC I tem por fim propiciar ao aluno:
I. A inserção do acadêmico do Curso de Direito no campo da Pesquisa Científica e
Educacional;
II. O aprofundamento do conhecimento em tema de sua predileção;
III. Aprofundar a pesquisa científica acerca de inovações do mundo profissional;
IV. Aprofundar o estudo de problemas regionais, buscando apontar possíveis propostas de
solução, com o objetivo de integrar faculdade e sociedade;
V. A oportunidade de demonstrar o grau de conhecimentos adquiridos e de habilidade na
expressão oral e escrita;
VI. O desenvolvimento do comportamento autônomo em relação à compilação e à produção
do conhecimento;
VII. O desenvolvimento da capacidade de interpretação e crítica de temas vinculados à
Fisioterapia;
VIII. A oportunidade de divulgação do trabalho de pesquisa realizado através da
materialização do TCC I.

Art. 4º - O TCC I deverá atender a seguinte categoria:
I. Trabalho de pesquisa vinculado à área de atuação do Direito e/ou áreas afins.

Capítulo II – Da Inscrição no Regime de Orientação
Art. 5º – É assegurado o regime de orientação a todos os alunos matriculados no 8º
PERÍODO. O Projeto de Pesquisa só poderá ser executado por apenas 1 (um) aluno do curso
de Direito.
Parágrafo único – No início deste semestre o aluno deverá apresentar o termo de
compromisso (Carta de aceite) preenchido pelo professor orientador pretendido, poderá haver
redistribuição dos alunos entre os docentes disponíveis.
Capítulo III – Do projeto e das fases do TCC I
Art. 6º - No 8º PERÍODO será divulgada uma lista pela Coordenação do Curso de Direito
contendo os nomes dos docentes e suas respectivas áreas de conhecimento, possibilitando ao
aluno identificar o tema de sua predileção para elaboração de sua proposta de Projeto de
Pesquisa.

Art. 7º - A mudança de tema ou enfoque será permitida conforme anuência do orientador.
Capítulo IV – Do professor de TCC I
Art. 8º - O professor de TCC I estará subordinado à Coordenação do Curso de Graduação em
Direito, sendo responsável por acompanhar os discentes durante as disciplinas de TCC I.

Art. 9º - Compete ao professor de TCC I:
I. Ministrar a disciplina;
II. Disponibilizar aos alunos os documentos exigidos;
III. Encaminhar ao Coordenador do Curso, a cada semestre, os Projetos de Pesquisa
desenvolvidos pelos alunos e respectivos orientadores;
IV. Receber do aluno a versão final impressa do Projeto de pesquisa;
V. Manter controle e registros das atividades de TCC I sob sua Coordenação;
VI. Promover reuniões periódicas com os orientadores;
VII. Zelar pelo cumprimento das presentes normas.
Capítulo V – Dos Professores Orientadores
Art. 10º - Poderá candidatar-se à orientação de TCC I qualquer docente de Direito
pertencente ao quadro de professores efetivos da UNINASSAU-João Pessoa, com titulação
mínima de Especialista.

Art. 11º – Poderá candidatar-se à co-orientação de TCCI qualquer docente de Direito com
titulação mínima de Especialista.

Art. 12º - Cada professor poderá orientar no mínimo (01) trabalho e no máximo dez (10) por
semestre. Este número poderá ser alterado a qualquer tempo para atender às necessidades e
padrões de qualidade do Curso, após avaliação realizada pela Coordenação do Curso de
Direito.

Art. 13º - É dever do professor orientador:
I. Colaborar com o aluno na escolha e definição do tema do TCC I;
II. Responsabilizar-se por auxiliar na elaboração do Projeto de Pesquisa através do termo de
compromisso (Carta de aceite);
III. Orientar o aluno na escolha das referências bibliográficas;
IV. Opinar sobre a viabilidade do plano do TCC I e acompanhar sua execução;
V. Estabelecer os procedimentos e o cronograma de trabalho em conjunto com o orientando;
VI. Atender seus orientandos em horário e local previamente determinado, assinando o
formulário de acompanhamento;
VII. Comparecer às reuniões convocadas pela Coordenação do Curso de Direito;
VIII. Preencher as fichas de avaliação;
IX. Supervisionar cada versão do Projeto de Pesquisa a ser entregue;
X. Verificar se existe plágio no trabalho de seu orientando;
XI. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento.
§ 1º - O exercício da orientação não isenta o aluno da integral responsabilidade pela
realização do Trabalho de Conclusão de Curso I.
Art. 14º – O desligamento do professor do encargo de orientador poderá ocorrer por iniciativa
própria, mediante requerimento ao professor da disciplina TCC I, ou por determinação deste.
Em ambos os casos, deverá ser consultada a Coordenação do Curso de Direito e respeitado o
tempo hábil para a nomeação de novo orientador.
Capítulo VI – Dos Alunos em fase de Orientação
Art. 15º - É dever do aluno sob orientação:
I. Cumprir as normas contidas neste Regulamento;

II. Encaminhar a proposta do Projeto de pesquisa para o professor da disciplina, conforme os
prazos estabelecidos;
III. Comparecer às reuniões convocadas pelo orientador, devendo justificar eventuais faltas;
IV. Frequentar as atividades programadas de orientação com o professor de TCC I, para efeito
de discussão e aprimoramento de seu trabalho, devendo justificar eventuais faltas;
V. Cumprir o calendário de atividades;
VI. Entregar ao orientador, quando solicitado, relatórios parciais sobre as atividades
desenvolvidas e submeter à aprovação do orientador todas as versões do Projeto de Pesquisa a
ser entregue;
VII. Responsabilizar-se pelo uso de direitos autorais resguardados por lei a favor de terceiros
quando das citações, cópias ou transcrições de trechos de outrem;
VIII. Comparecer em dia, hora e local determinados, para entregar impresso o Projeto de
Pesquisa ao professor da disciplina.
Capítulo VII – NORMAS PARA ELABORAÇÃO TCCI (PROJETO DE PESQUISA)

Formatação
Os trabalhos devem ser digitados em Word for Windows, ou programa compatível, e ter o
seguinte formato: fonte Times New Roman, tamanho 12, com exceção das citações diretas
com mais de três linhas (tamanho 10, espaçamento simples) e notas (tamanho 10); espaço 1,5
entre linhas e parágrafos; espaço 1,5 entre partes do texto; páginas configuradas no formato
A4, com numeração, com 3 cm nas margens superior e esquerda e 2 cm nas margens inferior
e direita.

Ilustrações
Tabelas, gráficos, desenhos, quadros e imagens devem seguir a norma da ABNT atual.

Extensão
Os trabalhos, configurados no formato descrito, devem ter o mínimo de 15 e o máximo de 20
páginas.

Organização
A organização dos trabalhos deve obedecer à seguinte sequência: CAPA; CONTRA-CAPA;
FOLHA DE ROSTO; SUMÁRIO contendo a numeração dos tópicos e a paginação

referente; INTRODUÇÃO (mínimo uma página e máximo duas); OBJETIVOS (geral e
específicos);

JUSTIFICATIVA;

REVISÃO

TEÓRICA;

METODOLOGIA;

CRONOGRAMA E REFERÊNCIAS (apenas trabalhos citados no texto); ANEXO (Caso
seja necessário); APÊNDICE (Caso seja necessário). Os títulos das seções devem vir
numerados (exceto as referências), apenas a primeira inicial maiúscula e em negrito.

Notas de rodapé

As notas devem ser reduzidas ao mínimo, utilizando os recursos do Word, em corpo 10, com
a numeração acompanhando a ordem de aparecimento.

Citações dentro do texto

CITAÇÕES DIRETAS COM ATÉ TRÊS LINHAS DENTRO DO PARÁGRAFO
Nas citações diretas (usar as próprias palavras do autor) feitas dentro do parágrafo, de até três
linhas, colocamos aspas duplas no início e no final; o autor pode ser citado entre parênteses
pelo sobrenome, em maiúsculas, separado por vírgula da data da publicação e do número da
página, a exemplo:

Desde os primórdios, a beleza é uma propriedade indispensável e bastante apreciável no
universo feminino. É algo que vem causando preocupação nas pessoas, com maior ênfase nas
mulheres de todas as idades e sem distinção de região, havendo mudanças apenas entre a
definição de beleza por diferenças culturais e costumeiras, que estão associadas às doutrinas,
às ideias e às práticas de cada época. “Estas, de algum modo, evidenciaram a forma como a
mulher efetivou sua colocação em meio social” (STEINER, 2010, p. 54).
◆ Havendo um, dois ou três autores referentes ao texto publicado, citar todos; separá-los
por ponto e vírgula; separar o último por vírgula do ano de publicação e do número da
página, a exemplo:

Existem várias substâncias que são utilizadas no tratamento de hipercromias, seja puro
ou adjunto de outros componentes. “Pode-se mencionar, por exemplo, a hidroquinona, ácido
retinóico, ácido glicólico e o ácido kójico, como agente despigmentante de significância,

tendo ações clareadoras avaliadas no tratamento de hipercromias” (CORRÊA; BORGES;
SILVA, 2005, p. 86).
◆ Se o nome do autor estiver citado no texto, indica-se apenas a data e o número da
página, entre parênteses, a exemplo:

Desde os primórdios, a beleza é uma propriedade indispensável e bastante apreciável no
universo feminino. É algo que vem causando preocupação nas pessoas, com maior ênfase nas
mulheres de todas as idades e sem distinção de região, havendo mudanças apenas entre a
definição de beleza por diferenças culturais e costumeiras, que estão associadas às doutrinas,
às ideias e às práticas de cada época. “Estas, de algum modo, evidenciaram a forma como a
mulher efetivou sua colocação em meio social”, segundo Steiner (2010, p. 54 ).
◆ As citações de diversas obras de um mesmo autor, publicadas no mesmo ano, devem
ser discriminadas por letras minúsculas após a data, sem espaçamento (SILVA,
2000b), (SILVA, 2000c).
◆ Quando a obra tiver mais de 3 autores, indica-se o primeiro seguido de et al. (EM
ITÁLICO), a exemplo:
EXEMPO 1

Uma das queixas principais entre as gestantes são os melasmas, também denominado de
cloasma. É uma patologia que pode gerar um relevante impacto negativo na vida dessas
pessoas por sua hiperpigmentação inestética. “Apresenta em suas manifestações clínicas o
surgimento de lesões marrom claro na face, especialmente nas regiões malares, na testa, no
nariz, lábio superior e nas têmporas”, para Miot et al (2009, p. 100).

EXEMPO 2

Uma das queixas principais entre as gestantes são os melasmas, também denominado de
cloasma. É uma patologia que pode gerar um relevante impacto negativo na vida dessas
pessoas por sua hiperpigmentação inestética. “Apresenta em suas manifestações clínicas o
surgimento de lesões marrom claro na face, especialmente nas regiões malares, na testa, no
nariz, lábio superior e nas têmporas” (MIOT et al., 2009, p. 100).

CITAÇÕES DIRETAS COM MAIS DE TRÊS LINHAS FORA DO PARÁGRAFO
◆

É necessário dar um recuo de 4 cm, colocar tamanho 10 e espaçamento simples sem

aspas duplas, a exemplo:

EXEMPO 1
A derme, camada intermediária e vascularizada, é composta por tecido conjuntivo
sobre o qual se apoia a epiderme. Aponta-se como uma estrutura resistente e elástica, devido
ser composta de fibras colágenas, elásticas e reticulínicas. Assim,

contém anexos cutâneos dos tipos córneos, como pêlos, que são estruturas delgadas,
feitos de ceratina que se desenvolvem a partir de uma invaginação da epiderme;
anexos glandulares (glândulas sebáceas e sudoríparas), que são encontradas,
basicamente em todo o corpo, com exceção da glande e lábios; bem como diversos
tipos de receptores nervosos, que tornam a pele um órgão sensorial. Representa a
segunda linha de proteção contra traumatismos e é responsável pela irrigação
sanguínea da epiderme, auxiliando nas funções de termorregulação e percepção do
ambiente (BORGES, 2010, p. 39).

EXEMPO 2

A derme, camada intermediária e vascularizada, é composta por tecido conjuntivo
sobre o qual se apoia a epiderme. Aponta-se como uma estrutura resistente e elástica, devido
ser composta de fibras colágenas, elásticas e reticulínicas. Assim, segundo Borges (2010, p.
39)

contém anexos cutâneos dos tipos córneos, como pêlos, que são estruturas delgadas,
feitos de ceratina que se desenvolvem a partir de uma invaginação da epiderme;
anexos glandulares (glândulas sebáceas e sudoríparas), que são encontradas,
basicamente em todo o corpo, com exceção da glande e lábios; bem como diversos
tipos de receptores nervosos, que tornam a pele um órgão sensorial. Representa a
segunda linha de proteção contra traumatismos e é responsável pela irrigação
sanguínea da epiderme, auxiliando nas funções de termorregulação e percepção do
ambiente.

CITAÇÕES INDIRETAS
◆ Escrever com suas palavras as ideias discutidas pelo autor, fazendo uma paráfrase,
podendo o autor vir citado dentro do parêntese ou fora dele, a exemplo:

Exemplo 1 (AUTOR CITADO DENTRO DO PARÊNTESE)

O estrato espinhoso ou malpighiano consiste em várias fileiras de células espinhosas de
forma poliédrica. Nele encontram-se os desmossomas, que são estruturas encarregadas de
estabilizar a epiderme contra distorções mecânicas; e os queratinócitos, que são células
essenciais para a coloração da pele (BORGES, 2010).

Exemplo 2 (AUTOR CITADO FORA DO PARÊNTESE)

O estrato espinhoso ou malpighiano consiste em várias fileiras de células espinhosas de
forma poliédrica. Nele encontram-se os desmossomas, que são estruturas encarregadas de
estabilizar a epiderme contra distorções mecânicas; e os queratinócitos, que são células
essenciais para a coloração da pele, como afirmou Borges (2010).
◆ Havendo um, dois ou três autores referentes ao texto publicado, citar todos, a
exemplo:

EXEMPLO 1 (AUTOR DENTRO DO PARÊNTESE)

A hipoderme, camada mais profunda da pele, é constituída por tecido adiposo e possui
septos fibrosos por onde passam vasos e nervos cutâneos de maior volume. A hipoderme
desempenha funções de reservatório nutritivo, conservação da temperatura corporal e
proteção mecânica do organismo contra pressões e traumatismos externos (SCHNEIDER;
SILVA; BORGES, 2000).

EXEMPLO 2 (AUTOR FORA DO PARÊNTESE)

A hipoderme, camada mais profunda da pele, é constituída por tecido adiposo e possui
septos fibrosos por onde passam vasos e nervos cutâneos de maior volume. A hipoderme
desempenha funções de reservatório nutritivo, conservação da temperatura corporal e
proteção mecânica do organismo contra pressões e traumatismos externos, segundo
Schneider, Silva e Borges (2000).
◆ Quando a obra tiver mais de 3 autores, indica-se o primeiro seguido de et al. (EM
ITÁLICO), a exemplo:

EXEMPLO 1 (AUTOR DENTRO DO PARÊNTESE)

O estrato germinativo (Basal) é considerado a camada mais importante da epiderme,
pois gera novas células e apresenta intensa atividade mitótica. É responsável pela constante
renovação da epiderme, fornecendo células para substituir aquelas que são perdidas na
camada córnea (GUIRRO et al., 2004).

EXEMPLO 2 (AUTOR FORA DO PARÊNTESE)

O estrato germinativo (Basal) é considerado a camada mais importante da epiderme,
pois gera novas células e apresenta intensa atividade mitótica. É responsável pela constante
renovação da epiderme, fornecendo células para substituir aquelas que são perdidas na
camada córnea, a luz de Guirro et al. (2004).

Parágrafo único – O encaminhamento fora do prazo previsto implicará na reprovação do
aluno, não cabendo recurso desta decisão, exceto casos excepcionais, que serão avaliados pelo
Coordenador do Curso de Direito.
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1 INTRODUÇÃO
(O QUE É O TEMA?)

Na introdução, o pesquisador deverá explicar o assunto que deseja desenvolver.

•

Desenvolver genericamente o tema;

•

Anunciar a ideia básica;

•

Delimitar o foco da pesquisa;

•

Situar o tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho;

•

Descrever as motivações que levaram à escolha do tema;

•

Definir o objeto de análise: O QUÊ SERÁ ESTUDADO?

2 OBJETIVOS
( VAI BUSCAR O QUÊ?)

Aqui o pesquisador deverá descrever o objetivo concreto da pesquisa que irá
desenvolver: o que se vai procurar.
A apresentação dos objetivos varia em função da natureza do projeto. Nos
objetivos da pesquisa, cabe identificar claramente o problema e apresentar sua
delimitação. Apresentam-se os objetivos de forma geral e específica.
O objetivo geral define o que o pesquisador pretende atingir com sua
investigação.
Os objetivos específicos definem etapas do trabalho a serem realizadas para
que se alcance o objetivo geral. Podem ser: exploratórios, descritivos e explicativos.
Utilizar verbos para iniciar os objetivos:
•

Exploratórios (conhecer, identificar, levantar, descobrir);

•

Descritivos (caracterizar, descrever, traçar, determinar);

•

Explicativos (analisar, avaliar, verificar, explicar).

3 JUSTIFICATIVA
(POR QUE FAZER?)

Consiste na apresentação, de forma clara, objetiva e rica em detalhes, das
razões de ordem teórica ou prática que justificam a realização da pesquisa ou o tema
proposto para avaliação inicial. No caso de pesquisa de natureza científica ou
acadêmica, a justificativa deve indicar:
◆ A relevância social do problema a ser investigado;
◆ As contribuições que a pesquisa pode trazer, no sentido de proporcionar
respostas aos problemas propostos ou ampliar as formulações teóricas a esse
respeito;
◆ O estágio de desenvolvimento dos conhecimentos referentes ao tema;
◆ A possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade proposta pelo
tema.

4 REVISÃO TEÓRICA
(O QUE JÁ FOI ESCRITO SOBRE O TEMA?)

Pesquisa alguma parte hoje da estaca zero. Mesmo que exploratória, isto é, de
avaliação de uma situação concreta desconhecida em um dado local, alguém ou um grupo, em
algum lugar, já deve ter feito pesquisas iguais ou semelhantes, ou mesmo complementares de
certos aspectos da pesquisa pretendida. Uma procura de tais fontes, documentais ou
bibliográficas torna-se imprescindível para que não haja duplicação de esforços.
A citação das principais conclusões a que outros autores chegaram permite salientar a
contribuição da pesquisa realizada, demonstrar contradições ou reafirmar comportamentos e
atitudes.
•

A literatura indicada deverá ser condizente com o problema em estudo.

•

Citar literatura relevante e atual sobre o assunto a ser estudado.

•

Apontar alguns dos autores que serão consultados.

•

Demonstrar entendimento da literatura existente sobre o tema.

•

As citações diretas deverão aparecer sempre entre aspas, indicando a obra consultada.
CUIDADO COM O PLÁGIO!

•

As citações diretas devem especificar a fonte (AUTOR, ANO, PÁGINA)

•

As citações indiretas deverão ser feitas de acordo com as regras da ABNT,
especificando (AUTOR, ANO).

5 METODOLOGIA
(COMO FAZER?)

◆ Descrever o tipo de pesquisa a ser abordada (bibliográfica, documental, de campo
etc.)
◆ Delimitação e descrição (se necessário) dos instrumentos e fontes escolhidos para
a coleta de dados: entrevistas, formulários, questionários, legislação doutrina,
jurisprudência etc.
◆ Indicar o procedimento para a coleta de dados, que deverá acompanhar o tipo de
pesquisa selecionado, isto é:
a) para pesquisa bibliográfica: indicar proposta de seleção das leituras (seletiva,
crítica ou reflexiva, analítica);
b) para pesquisa experimental; indicar o procedimento de testagem;
c) para a pesquisa descritiva: indicar o procedimento da observação: entrevista,
questionário, análise documental, entre outros.
◆ Listar bibliotecas visitadas até o momento do projeto e outras a serem visitadas
durante a elaboração do trabalho final.
◆ Indicar outros recursos: jornais, periódicos, Internet etc.

6 CRONOGRAMA
(EM QUANTO TEMPO FAZER?)

A elaboração do cronograma responde à pergunta quando? A pesquisa deve ser
dividida em partes, fazendo-se a previsão do tempo necessário para passar de uma fase a
outra. Não esquecer que há determinadas partes que podem ser executadas simultaneamente
enquanto outras dependem das fases anteriores. Distribuir o tempo total disponível para a
realização da pesquisa, incluindo nesta divisão a sua apresentação gráfica.
MES/ETAPAS
Escolha do tema
Levantamento
bibliográfico
Elaboração do
anteprojeto

Mês/ano Mês Mês

Mês

Análise dos dados

Mês

Mês

X

X

Mês

X

X

X

X

X

X

X

X

Redação do
trabalho

X

Defesa da
monografia

Mês

X

X

Entrega da
monografia

Mês

X

Organização do
roteiro/partes

Revisão e redação
final

Mês

X

Apresentação do
projeto
Coleta de dados

Mês

X

X

X

X

7 REFERÊNCIA
(QUAL O MATERIAL BIBLIOGRÁFICO UTILIZADO?)

✓ As bibliografias básica e secundária dizem respeito a todo material coletado sobre o
tema: livros, capítulo de livro, CD, artigos, monografias, dissertações, tese de
doutorado, material da internet etc.)
✓ As referências bibliográficas deverão ser feitas de acordo com as regras da ABNT
atual. Atenção para a ordem alfabética.
✓ As referências, dispostas no final do texto, devem ser organizadas em ordem alfabética
pelo sobrenome do primeiro autor, com negrito nos títulos, espaço simples e sem
recuo.
Exemplos:
• Livros e outras monografias (AUTOR, A. Título do livro. Número da edição. Cidade:
Editora, número de páginas);
• Capítulos de livros (AUTOR, A. Título do capítulo. In: AUTOR, A. Título do livro.
Cidade: Editora, Ano. p. X-Y);
• Dissertações e teses (AUTOR, A. Título da dissertação/tese: subtítulo sem itálicos. número
de folhas f. Ano. Dissertação/Tese (Mestrado/Doutorado em Área de Concentração) –
Instituto/Faculdade, Universidade, Cidade, Ano);
• Artigos em periódicos (AUTOR, A. Título do artigo. Nome do periódico, Cidade, v.
volume, n. número, p. X-Y, Ano);
• Trabalho publicado em Anais de congresso ou similar (AUTOR, A. Título do trabalho. In:
NOME DO EVENTO, número da edição ed., ano. Anais ... Cidade: Instituição. p. X-Y).

8 ANEXOS

9 APÊNDICE

I. Preparação
O aluno deve, primeiramente,
1. Ler a Resolução do TCC I;
2. Confirmar com o professor o aceite para a orientação do trabalho neste período 2018.2.
3. Imprimir ou xerocopiar a Carta de Aceite e obter a assinatura do(a) orientador(a). Essa
carta deverá ser entregue a professora Fabíola Nóbrega Silva em sala de aula na data prevista
abaixo.
II. Orientação
4. O horário previsto para a orientação do trabalho monográfico deve ser combinado com os
respectivos orientadores.

III. Depósito do TCC

Para o depósito, o(a) orientador(a) deve assinar o Termo de Autorização (ANEXO) a ser
entregue com a cópia impressa do TCC I a professora Fabíola Nóbrega Silva em sala de aula
pelo aluno, o qual assinará uma ata de entrega.

Capítulo X – Da Avaliação do TCC I
Art. 16º - Para avaliação do TCC I, será considerado a qualidade do trabalho escrito.
§ 1º- O trabalho escrito será avaliado levando-se em consideração:
I. Obediência à forma de apresentação e formatação exigidas neste regulamento;
II. Clareza e objetividade da redação;
III. Sequência lógica das ideias;
IV. Atendimento aos objetivos propostos;
V. Clareza na descrição da metodologia e dos resultados;
VI. Pertinência na discussão dos resultados;
VII. Adequação das citações no texto segundo Normas da ABNT.
Art. 17º – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Direito.

CALENDÁRIO/ATIVIDADES TCCI 2018.2

DATAS
13/09/2018
11/10/2018

06/12/2018

ATIVIDADES
Prazo final de entrega da carta de aceite do orientador
PRIMEIRA AVALIAÇÃO (ENTREGA DOS ELEMENTOS
PRÉ-TEXTUAIS, A INTRODUÇÃO, A PROBLEMATIZAÇÃO,
O OBJETIVO GERAL E OS ESPECÍFICOS, A JUSTIFICATIVA
E A METODOLOGIA). Nessa fase, o orientador atribuirá de zero
a cinco e a professora da disciplina de zero a cinco, havendo a
somatória e a publicação da nota.
SEGUNDA AVALIAÇÃO (Depósito do projeto de pesquisa
COMPLETO).

OBS1: Não serão aceitas prorrogações.

UNINASSAU
NÚCLEO DE HUMANIDADES
CURSO DE DIREITO

CARTA DE ACEITE

Eu, professor/a _______________________________________________________,
matrícula nº____________________ declaro, para os devidos fins de prova, que aceito
orientar

o(a)

aluno(a)___________________________________________________,

matrícula nº _________________, no seu Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado
_________________________________________________________________________.
Estou ciente das minhas atribuições e responsabilidade na realização desta tarefa. Portanto,
coloco-me à disposição desta Coordenação, para quaisquer informações concernentes ao
desempenho do(a) aluno(a) durante a execução desta atividade de ensino.

João Pessoa, ____________de __________de__________.

________________________________________________
Assinatura do(a) professor(a)

UNINASSAU
NÚCLEO DE HUMANIDADES
CURSO DE DIREITO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO NA ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO

ORIENTADOR (A):_________________________________________________________
ORIENTANDO (A): _________________________________________________________
Data

Conteúdo trabalhado

Assinatura do
Orientando

João Pessoa - PB,____de_______________ de ______.
_______________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DO DOCENTE ORIENTADOR

UNINASSAU
NÚCLEO DE HUMANIDADES
CURSO DE DIREITO
FICHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
TÍTULO: __________________________________________________________________
ORIENTADOR (A):_________________________________________________________
ORIENTANDO (A): _________________________________________________________
ITEM

VALOR MÁXIMO

Título
Deve ser claro, adequado ao tema e definir a proposta de
estudo
Introdução (Problema/Justificativa/Hipóteses ou questões
norteadoras)
Devem ser bem formulados, coerentes com o tema e objetivos
Objetivos
Devem ser viáveis, claros e coerentes com a proposta de estudo
Método Deve está adequado ao tipo de estudo, apresentar
população e amostra (critérios de inclusão e exclusão),
apresentar técnicas utilizadas na coleta e análise dos dados,
atender aos preceitos éticos da Resolução do CNS nº 466/12 e
apresentar cronograma e previsão orçamentária
Fundamentação Teórica
Deve possuir referências confiáveis, de maneira a fundamentar
a pesquisa. As mesmas devem ser atualizadas, com exceção da
literatura clássica
Redação
Deve ser clara, coerente e com grafia correta
Formatação
Deve seguir as orientações fundamentadas pela ABNT
Assiduidade e comprometimento com o projeto
Desenvoltura e compromisso do acadêmico diante da
elaboração do projeto
SOMATÓRIO

0,2

VALOR
ATRIBUÍDO

1,0

0,5
1,0

0,5

0,3
0,5
1,0

5,0

João Pessoa - PB, ____de_______________ de ______.
_________________________________________________________
ASSINATURA E CARIMBO DO DOCENTE ORIENTADOR

UNINASSAU
NÚCLEO DE HUMANIDADES
CURSO DE DIREITO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO DO TCC

Eu, professor(a) _______________________________________________________,
matrícula ________________________, na condição de orientador(a) do(a) aluno(a)
__________________________________________________, matrícula nº ___________,
autorizo

o

depósito

do

seu

Trabalho

de

Conclusão

de

Curso

I

intitulado

___________________________________________________________________________,
que se encontra em condições satisfatórias para a defesa.

João Pessoa, ________ de ___________ de 2018.

________________________________________________
Assinatura do professor(a)

UNINASSAU
NÚCLEO DE HUMANIDADES
CURSO DE DIREITO

O

Trabalho

de

Conclusão

de

Curso

_______________________________________________,

(TCC)
matrícula

do

______________foi

recebido em ____________de __________________de________________.

_______________________________________
Fabíola Nóbrega Silva

aluno(a)

