Entrega do TCC para submissão às bancas
Prazo final: 29.05.18
*https://agreste.cesmac.edu.br/pesquisa/trabalho-de-conclusao-de-curso

1. Quem está apto(a) a entregar:
Art. 1º O presente Regulamento tem por objetivo normatizar as atividades do Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC), do currículo pleno do Curso de Direito da Faculdade
Cesmac do Agreste, indispensáveis para a colação de grau.
§1º Somente poderão apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso os alunos que,
cumulativamente, obtiverem aprovação nas disciplinas Metodologia da Pesquisa
Jurídica e Prática de Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC) e tiverem concluído,
pelo menos, 80% (oitenta por cento) da carga horária total do curso. (alteração em
2016.1)
§2º A comprovação, mediante declaração da secretaria do curso ou histórico escolar,
da aprovação nas disciplinas descritas no §1º deste artigo deve ser colacionada junto
ao parecer final do orientador. (inclusão em 2017.1)
§3º Considera-se automaticamente reprovado o aluno que submeter o Trabalho de
Conclusão de Curso sem o preenchimento dos requisitos exigidos pelo §1º e §2º deste
artigo. (inclusão em 2017.1)
2. Parecer do Orientador: (modelo disponível no site da instituição*)
Art. 9º O professor orientador tem, entre outros, o dever de efetuar o atendimento aos
alunos orientandos, em horário previamente fixado, apresentando ao Núcleo de Apoio
à Pesquisa – NAP o parecer final de orientação (Anexo III), destacando se o aluno
compareceu ou não às orientações e se está ou não apto para submissão da pesquisa
à banca examinadora. (alteração em 2017.1)
§1º As monografias e os artigos somente serão aceitos para submissão às
bancas examinadoras, com o parecer final de orientação assinado pelo
orientador, responsabilizando-se pela orientação da pesquisa.
3. Forma de entrega para submissão à banca:
Art. 13, §1º (Monografia) e Art. 14, §1º (Artigo)
§ 1º Os artigos deverão ser entregues no Núcleo de apoio à Pesquisa – NAP em
2 (dois) CDROM, com o arquivo salvo em WORD e PDF, com a devida
identificação do autor da pesquisa, do orientador, do co-orientador, se houver,
do título da pesquisa, bem como da identificação visual da Faculdade Cesmac
do Agreste.

