
 
 
 

EDITAL Nº001/2022 – PROCEDIMENTOS E PRAZOS PARA REALIZAÇÃO DO 
TCC EM DIREITO – 2022/1 

  
 
 
A Coordenação do curso de Direito, no 
uso de suas atribuições, através do 
professor responsável pela disciplina 
TCC em Direito, torna público:  

 
 
 

TÍTULO I – ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

1. O TCC – É atividade obrigatória, compondo o currículo do curso de Direito como 
disciplinas de TCC I e TCC II.  
 

2. Não haverá dispensa de disciplina TCC nem aproveitamento de estudos, salvo se 
cursada no mesmo curso em outra IES, observando-se as normas internas do 
UniSL. 
 

3. Poderá, nos termos desde Regulamento, haver a substituição de aspectos da 
disciplina TCC e/ou sua defesa pública, por publicações, observando-se este 
Regulamento.  
 

4. Não será permitida proficiência e/ou exame nas disciplinas de TCC I ou TCC II.  
 

5. Para realização do TCC – no que compreende orientação, elaboração de projeto, 
coleta de dados, apresentação escrita e oral do artigo ou outra forma de TCC – o 
aluno deve estar matriculado nas disciplinas de TCC I ou TCC II e com status 
regular no curso.  

 
6. Define-se como modelo do TCC no curso de Direito do UniSL, o artigo científico. 

Excepcionalmente, mediante requerimento fundamentado protocolado através do 
Portal do Aluno, outra modalidade de trabalho poderá ser validada como TCC, 
após análise e parecer favorável da coordenação do curso, ouvido o seu colegiado 
e com decisão exarada em ata. 

 
7. Poderão ser validadas publicações de artigos científicos, capítulos de livros ou 

livros como equivalente à realização de aspectos da disciplina TCC II e sua 
respectiva defesa, nos termos deste regulamento. 

 
8. Resumos expandidos ou trabalhos apresentados em eventos científicos e/ou 

acadêmicos, possibilitarão no máximo a dispensa de defesa do TCC II (Banca 
oral), nos termos deste regulamento, não isentando o aluno da entrega do TCC 
feito na íntegra, sobre orientação de um professor (artigo completo).  

 



9. A disciplina TCC é componente curricular obrigatório e sobre ela aplica-se a 
mesma regra de registro de presença nas orientações e média final para 
aprovação, aplicada às demais disciplinas.  

 
 

TÍTULO II – TCC I 
 
10. Na disciplina de TCC devem ser cumpridas as seguintes etapas: 

  

a. Fazer o registro do tema de TCC usando formulário próprio conforme  modelo 
disponível no Regulamento de TCC do curso de Direito, através do E-mail 
tcc.direito@saolucasjiparana.edu.br. 

b.  O assunto a ser trabalhado/pesquisado, não poderá ter sido trabalhado nos 
dois últimos semestres, com abordagem semelhante. 

c. O TCC I deverá ser feito de forma individual, EXCETO para os que fizeram TCC 
I em dupla até 2021/2.  

d. Elaborar conforme as orientações do professor responsável pela disciplina TCC 
I, o projeto de pesquisa conforme modelo disponível no Regulamento de TCC 
do curso de Direito. 

 
 

TÍTULO III – TCC II 
 
11. Procurar já na primeira semana de aula em 2022/1, o professor orientador 

escolhido e informado à Coordenação em 2021/2, ou aquele designado pela 
Coordenação e/ou Professor responsável pelo TCC, para iniciar as orientações. 
(Não existe matrícula tardia) 
 

12. Deverá assinar em cada encontro com o seu orientador, o Plano de Trabalho com 
o devido registro das orientações.  
 

13. O TCC II pode ser feito em conformidade com as normas de uma revista científica 
indexada e previamente autorizado pela Coordenação de curso, devendo, nestes 
casos, observar: 

 
a. A revista deverá ter uma classificação Qualis Periódicos no mínimo B-2; 
b. Ser enviado para a revista para fins de análise dentro do prazo estabelecido 

pelo curso para os procedimentos relacionados ao TCC; 
c. Proceder a entrega do artigo e todos os documentos a ele relacionados, e/ou 

solicitados em edital, dentro dos prazos estabelecidos para o TCC; 
 

14. O aluno matriculado na disciplina TCC II poderá utilizar-se de publicação para 
substituir aspectos da disciplina TCC II, não caracterizando-se dispensa da 
disciplina. 
 

15. Para poder solicitar validação de publicação, deverá observar: 
 

a. A Publicação de artigo deverá ter sido feita em revista que apresente no 
mínimo Qualis B-2, exceto se for revista do UniSL Ji-Paraná, e possibilita ao 
aluno requerer a validação em substituição a banca escrita e oral do TCC.   
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b. Artigo científico publicado ou aceito para publicação em revista científica com 
classificação mínima Qualis B-3 possibilita ao aluno requerer a dispensa da 
banca oral, devendo proceder a entrega da publicação e documentos 
correspondentes em substituição a sua defesa, ficando obrigado a elaborar e 
entregar o TCC, a ser avaliado unicamente pelo orientador, nos termos deste 
regulamento e editais do curso. 

c. Capítulo de livro ou livro, individualmente ou de forma coletiva, publicado, 
possibilita ao aluno requerer a dispensa da elaboração e defesa do TCC II, 
devendo proceder a entrega da publicação e documentos correspondentes 
normalmente, em substituição a elaboração do TCC, nos termos deste 
regulamento. 

d. Resumos científicos apresentados individualmente ou em dupla em eventos 
científicos, possibilita ao aluno requerer a dispensa da banca oral, devendo 
proceder a entrega da publicação e documentos correspondentes em 
substituição a sua defesa, ficando obrigado a elaborar e entregar o TCC, a ser 
avaliado unicamente pelo orientador.  

e. Em qualquer publicação derivada do TCC I ou II, a figura do professor 
orientador deverá estar presente (seu nome constar na publicação), como 
orientador ou em conformidade com as normas da revista/evento, sem a qual 
o direito de usa-la para requerer sua validação para a substituição da 
elaboração do TCC e/ou banca, fica sem efeito. 

f. Nenhuma publicação relacionada ao TCC I ou II, ou relacionada a qualquer 
disciplina do curso que tenha tido a efetiva orientação de um professor, poderá 
ser feita sem prévia concordância formal do professor orientador. 

g. Publicações que não tenham sido orientadas por um professor da Instituição 
e feitas durante a vigência do curso, só serão validadas mediante aprovação 
pelo Colegiado de Curso.  

h. A publicação não é exigência da disciplina, e sim uma escolha do aluno, que 
poderá utilizar-se do TCC ou conteúdos de outra disciplina para este fim. 

i. Em havendo interesse do aluno em publicar, padra fins de uso em 
procedimentos da disciplina TCC II, o mesmo não está isento da frequência e 
da elaboração do TCC até ter sua publicação validada para substituir aspectos 
do TCC, sob pena de reprovação por falta e/ou conteúdo.  

j. Em nenhuma hipótese, o calendário da disciplina e/ou curso, se ajustará aos 
calendários/cronogramas das revistas, por não ser uma exigência da 
disciplina, sim uma opção do aluno, dela desvinculada.  

 
16. O prazo para solicitar validação de publicação em substituição a aspectos da 

disciplina TCC II, será de 25. 04 a 01. 06. 2022, através de protocolo (Portal do 
Aluno) instruído  dos seguintes documentos: 
 

a. Requerimento explicitando o pedido 
b. As normas editoriais da revista científica ou as normas para submissão do 

trabalho no evento científico; 
c. A composição do Conselho Editorial da Revista ou do Comitê Científico do 

Evento, responsáveis pela análise aprovação da publicação/apresentação; 
d. O ISSN da Revista ou do Anais do evento; 
e. O ISBN do livro e cópia do sumário e do capítulo publicado, se o caso;  
f. A publicação ou Certificado de apresentação em evento científico;  



g. Manifestação formal (parecer) do professor orientador concordando com a 
submissão do trabalho para publicação e/ou apresentação em evento. 

 
17. Artigo científico publicado ou aceito para publicação na revista da instituição 

(Revista Nativa Americana de Ciências, Tecnologia e Inovação – RNACTI), 
ou em revista científica externa com classificação mínima Qualis B-2, possibilita 
ao aluno requerer a dispensa da banca escrita e oral, devendo proceder a entrega 
da publicação e documentos correspondentes em substituição a sua defesa. 

 
 

TÍTULO IV - DAS BANCAS, DEFESA E ENTREGA DO TCC OU 
CORRESPONDENTE 

 

18. As bancas de TCC em Direito ocorrerão no período de 21 a 27. 06. 2022. 
 

19. Os alunos que irão a banca, deverão encaminhar, até o dia até o dia 01. 06. 2022, 
para o E-mail tcc.direito@saolucasjiparana.edu.br, os seguintes documentos: 
a. Cópia do TCC em versão Word e PDF, formatado conforme definido neste 

regulamento. Salvar o arquivo da seguinte forma: Seu nome completo – Título 
do TCC. Usar letras maiúsculas somente no caso de nomes próprios e/ou 
siglas.  

b. Em PDF, Declaração de Qualificação devidamente assinado pelo professor 
orientador e pelo aluno, devendo salvar o arquivo da seguinte forma: Seu nome 
completo – Título do Documento. Usar letras maiúsculas somente no caso de 
nomes próprios e/ou siglas. 

c. Em PDF, Plano de Trabalho – Registro, devidamente assinado pelo professor 
orientador e aluno, devendo salvar o arquivo da seguinte forma: Seu nome 
completo – Título do Documento. Usar letras maiúsculas somente no caso de 
nomes próprios e/ou siglas. 
 

20. Enviar todos os documentos anexos em E-mail único.  
 

21. O preenchimento de todos os documentos deverá ser digitado. 
 
22. Alunos(as) que queiram, mediante concordância do professor orientador, solicitar 

antecipação de banca, deverão fazê-lo através do E-mail 
tcc.direito@saolucasjiparana.edu.br, a qualquer momento, até o dia 01. 06. 2022, 
devendo constar, no ato da solicitação, as seguintes informações/documentos: 

 
a. Artigo Científico concluído, devidamente corrigido e configurado/formatado, 

versão Word, conforme o modelo disponibilizado no Blue. 
b. Declaração de Qualificação devidamente preenchida (digitada) e assinada; 
c. Plano de Trabalho de Orientação de TCC e Registro, devidamente preenchida 

e assinada; 
d. Manifestação formal do professor orientador, concordando com a 

antecipação; 
e. Indicação de dois nomes de professores do curso para integrarem sua banca, 

os quais deverão ser consultados previamente pelo aluno, antes de fazer sua 
indicação. 
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f. Indicação do dia e horário em que deseja que a banca seja instalada, devendo 
ser em horário de expediente do orientador e avaliadores, não podendo ser 
horário em que estejam em sala de aula. 

g. As bancas antecipadas só poderão ocorrer em dias e horários de trabalho dos 
professores, em atividades que não sejam sala de aula, se requeridas com 
pelo menos uma semana de antecedência à data sugerida para defesa. 
 

 
23. As bancas ocorrerão de forma presencial e serão abertas ao público. 

 
24. Terão duração de 60 minutos (20 a 30 para defesa e 30 minutos para arguição, 

considerações e deliberação). 
 
25. Após a defesa, os alunos deverão enviar para a coordenação do curso ou 

Professor responsável pela disciplina TCC: 

 
a. Artigo Científico concluído, devidamente corrigido e configurado/formatado, 

versão PDF, conforme o modelo disponibilizado. Salvar o arquivo da seguinte 
forma: Seu nome completo – Título do TCC. Usar letras maiúsculas somente 
no caso de nomes próprios e/ou siglas.  

b. Em PDF, Licença de Armazenamento e Distribuição Não Exclusiva 
devidamente assinado pelo aluno; salvar o arquivo da seguinte forma: Seu 
nome completo – Título do Documento. Usar letras maiúsculas somente no 
caso de nomes próprios e/ou siglas.  
 

26. Art. 19 A prática do plágio, tipificada no Art. 184 e parágrafos do Código Penal 
brasileiro, caracteriza-se crime e resultará em reprovação sumária do aluno na 
disciplina TCC I ou TCC II, ou ainda trabalho equivalente. 
 
a. À reprovação motivada por plágio, não cabe recurso; 
b. No trabalho em que o plágio foi constatado, em qualquer percentual, não 

poderá ser apresentado em semestre posterior, devendo o aluno matricular-se 
novamente na disciplina e apresentar a um novo orientador, novo projeto de 
pesquisa; 

c. Cabe ao docente que constatar o plágio apresentar à banca e/ou a 
coordenação do curso, em ambiente reservado, relatório detalhado da parte 
plagiada, juntamente com evidências incontroversas. 

d. A notificação da reprovação ao aluno será feita pela coordenação do curso, 
juntamente com o professor responsável pela disciplina TCC, sempre 
resguardando a identidade da pessoa que identificou o delito, em reunião 
reservada.    
 

27. No caso de ter havido validação de publicações em substituição a aspectos da 
disciplina TCC II, nos termos do Art. 9º deste regulamento, deverão observar os 
procedimentos, e envia-los à coordenação do curso ou professor responsável pela 
disciplina: 
 

a. Baixar a capa, a folha de catalogação bibliográfica, conselho editorial, ISSN ou 
ISBN, o sumário da revista científica e/ou do livro publicado e salvar em um 
arquivo; 



b. Baixar o artigo científico e/ou capítulo de livro que motivou a liberação da 
elaboração do TCC e salvar em um arquivo; 

c. Em PDF, Ata de Trabalho de Conclusão de Curso – Aproveitamento - 
devidamente assinado pelo aluno; salvar o arquivo da seguinte forma: Seu 
nome completo – Título do Documento. Usar letras maiúsculas somente no 
caso de nomes próprios e/ou siglas.  

d. Enviar todos os documentos anexos em E-mail único.  
e. O preenchimento de todos os documentos deverá ser digitado. 
 

28. No caso de ter havido dispensa da defesa da defesa do TCC (Banca Oral) em 
virtude de apresentação de trabalho nos termos do Art. 9º deste regulamento, 
deverão observar os seguintes procedimentos: 
 

a. Cópia do TCC em versão Word e PDF, formatado conforme definido neste 
regulamento, deverão ser salvos da seguinte forma: Seu nome completo – 
Título do TCC. Usar letras maiúsculas somente no caso de nomes próprios e/ou 
siglas. 

b. Em PDF, Declaração de Qualificação devidamente assinado pelo professor 
orientador e pelo aluno, devendo salvar o arquivo da seguinte forma: Seu nome 
completo – Título do Documento. Usar letras maiúsculas somente no caso de 
nomes próprios e/ou siglas. 

c. Em PDF, Plano de Trabalho – Registro, devidamente assinado pelo professor 
orientador e aluno, devendo salvar o arquivo da seguinte forma: Seu nome 
completo – Título do Documento. Usar letras maiúsculas somente no caso de 
nomes próprios e/ou siglas. 

d. Em PDF, Licença de Armazenamento e Distribuição Não Exclusiva 
devidamente assinado pelo aluno; salvar o arquivo da seguinte forma: Seu 
nome completo – Título do Documento. Usar letras maiúsculas somente no 
caso de nomes próprios e/ou siglas.  

e. Enviar todos os documentos anexos em E-mail único, senso o preenchimento 
de todos os documentos deverá ser digitado. 

 
29. A dispensa de banca, ainda que deferida mediante comprovação de apresentação 

de trabalho em evento científico, está condicionada elaboração do TCC e a 
emissão da Declaração de Qualificação pelo professor orientador.  
 

30. Todos os Trabalhos de Conclusão de Curso serão destinados ao Repositório 
Institucional e serão disponibilizados para consulta pública. 

 

a. Publicações que mediante pedido deferido nos termos deste regulamento 
substituam a elaboração do TCC, não serão submetidos ao Repositório 
Institucional da UniSL.  

 
31. O TCC a ser submetido à banca, salvo orientação específica do curso, publicada 

em Edital, deverá ter entre 20 a 30 laudas compreendidas da introdução à 
conclusão.  
 

32. Toda a responsabilidade pela elaboração do TCC é do acadêmico, cabendo ao 
professor orientador de TCC realizar a sua tarefa de orientação.  



33. Situações não previstas nestas orientações, deverão ser submetidas ao professor 
responsável pela disciplina TCC, através do E-mail E-mail 
tcc.direito@saolucasjiparana.edu.br 

 
34. Alunos(as) que estejam na expectativa de validação de publicações em substituição 

a aspectos do TCC II, uma vez deferidos seus protocolos, terão as bancas 
desconsideradas. 
 

35. Este Edital, tal como as bancas, poderão sofrer alterações, as quais serão 
publicadas em forma de retificação. 

 
Ji-Paraná, 25 de janeiro de 2020 
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