
 

Edital – Entrega de TCC 2022.2 

 

EDITAL - COORDENAÇÃO DO CURSO DE 
DIREITO/UNIARP - Dispõe sobre a entrega dos 
Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC dos 
acadêmicos regularmente matriculados na disciplina 
de Monografia II, do semestre 2022/2, do Curso de 
DIREITO da UNIARP/Caçador. 
 

A COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO, 

Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, Campus de Caçador, no 

uso de suas atribuições e de acordo com o Regulamento Geral dos Trabalhos 

de Conclusão De Curso da Uniarp, RESOLVE: 

1º. Tornar pública a data final de 21.11.2022 para a entrega 

do Trabalho de Conclusão de Curso dos acadêmicos devidamente matriculados 

na disciplina de Monografia II do Curso de Direito. 

2º. O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser 

protocolado no ambiente “Portal de ensino UNIARP’”, conforme anexo a este 

edital até as 23h59min da data de 21.11.2022, juntamente com: a) o trabalho 

final em formato docx-word; b) trabalho final em formato pdf; c) relatório do 

programa de plágio (obrigatoriamente o relatório do programa “plágios”); e d) 

declaração de conformidade do trabalho, preenchida e assinada pelo orientador 

(anexa a este edital). 

3º. As bancas serão definidas em momento posterior à 

entrega dos Trabalhos de Conclusão de Curso, as quais poderão ser fechadas 

e abertas, conforme previsto no Regulamento Geral dos Trabalhos de Conclusão 

de Curso da Uniarp. 



 

4º Os trabalhos que não forem entregues dentro do prazo 

estabelecido neste edital, não terão direito a entrega sequente e o acadêmico 

(a) será considerado (a) ‘reprovado (a)’ na disciplina. 

 

 Caçador, 15 de novembro de 2022.  

 
 
 
 
Coordenação do Curso de Direito 

Prof. Heitor Antônio Cofferri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO TCC E RECOMENDAÇÃO PARA 
APRESENTAÇÃO EM BANCA 

 

Cidade, ___ de ___________ de 2021. 

Nome do (a) Professor (a) Orientador:  

Nome do Coordenador (a) do Curso:  

Responsável pelos Trabalhos de Conclusão de Curso de Direito 

 

 

Declaro, para os devidos fins, sobre o trabalho intitulado 
______________________________________________________________ 

realizado como Trabalho de Conclusão de Curso pelo(a) 
aluno(a):________________________________________________________, 
sob minha orientação, que procedi à revisão final do texto, constatando que o 
mesmo atende às especificações da norma para apresentação de trabalhos 
acadêmicos da UNIARP, no que diz respeito ao conteúdo e à formatação. Além, 
disso, realizei a análise antiplágio pelo software 
___________________________ (anexa a esta declaração), bem como não 
observei conduta fraudulenta na realização da pesquisa pelo acadêmico. Assim, 
meu parecer é de que o trabalho está (____) recomendado (____) não 
recomendado para apresentação em banca aberta. 

 

Atenciosamente, 

 

________________________________________ 

 Nome do(a) Professor(a) Orientador(a) de TCC 

 

 

 

Caro orientador: Caso o trabalho não esteja recomendado, por favor, explique aqui 
todos os motivos: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________. 

 


