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nKLIBKKACAO FDRP N ' ool. DE 10 DE ouTUBRO DE 2018

Estabelece o Regulamento dos Tmbalhos de Conclusio

de Curio (]'(IXll) da Graduagio em Direito da FDRP e

revoga dispositivos contririos.

A Diretora da Faculdade de Direito de Ribeirio Preto da Universidade de Sio Paulo(FDRP USP),

tendo em vista a aprovaQao pda CongregaQao em sessio de 5 de outubro de 2018, baixa a seguinte

rln'T TILE'n A r ' i in

Alt. I ' - Para a conclusio do Curio de GraduaQao em Direito na Faculdade de Direito de
Ribeirio Preto, seri obrigat6ria a apresentaQao e defesa de T(X: perante banca examinadora de acordo

com o disposto neste Regulamento da disciphna DFB9001- Trabalho de Conclusio de Curio.

Paragrafo inico - A elaboraQio e defesa do T(X; objetiva permitir o contato do aluno de
graduaQao com m6todos cientfficos e estimular o aprofundamento de conhecimentos em sua area de
predilegio, dando-the suporte para pesquisas futuras no campo acad6mico ou profissional

Att. 2' - O T(:Xl; seri elaborado sob a orientagio de um professor da FDRP, sendo permitida

a coorientaQao por pessoa portadora, no mfnimo, do dtulo de Doutor.

Art. 3' - A Assist6ncia Acad6mica divulgarg, mediante edital anual, aprovado pda Comissio
de Graduagao, o n6mero de vagus disponiveis por professor e as regras para inscriQio, de acordo com
esta Deliberagao.

S I ' - Coda professor deverf disponibihzar, anualmente, no minima 4 e no mfximo 8 vagas
para orientagao

S 2' - O edital indicarf as linhas de pesquisa da Unidade com os respectivos docentes nell
envolvidos.

S 3' - O oferecimento de rmis de 8 vegas para orientagao deveriser requerido iComissio de

GraduaQao que deliberarisobre o caso.

Art. 4' - O projeto de pesquisa, a ser apresentado ao orientador, deverf conter tema,
justificativa de sua escolha, objetivos, metodologia, desenvolvimento, cronograma e bibliografia
preliminar.
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Paragrafo Qnico - O aluno que concluir ou river em andamento projeto de iniciaQio
cientdica financiada ou registrada durante a graduagao na FDRP e que obtiver cr6ditos na disciplina

8904001- Prftica da Pesquisa Cientifica, poder5 apresentar, como T(ll.; uma monografia resultante
de sua pesquisa.

Art. 5' - Ao orientador caberf a escolha de deus orientandos de acordo com a qualidade do

projeto, o currfculo do aluno e outros crit6dos adequados sob sua escolha.

Alt. 6' - O aluno que nio puder indicar um orienudor ou nio obtiver o seu aceite, poded
recorrer iComissio de GraduaQio, que o auxiliaM na indicaQao de orientador.

Art. 7' - A inscrigio sed feita mediante entrega, junto ao ServiQO de Graduagao, do
formulfrio(conforme ANEXO 1) indicando o dome do orientador, com seu aceite de orientaQao, e
do curHculo I,z/zer atualizado.

Art. 8' - Compete ao orientador:

1- Atender aos orientandos nos horfrios previamente estabelecidos e divulgados para
conhecimento dos interessados;

11- Receber os relat6rios que forem entregues pelos alunos ou rejeiti-los motivadamente,

faso em que deve6 fixar novo puzo para sua reapresentagao;

111- Presidir a banca examinadora do TCE do aluno sob sua orientaQao;

IV - Autorizar a alteraQao do projeto ou tema aceito.

Art. 9' - A elaboraQao do TCE compreende as seguintes bases:

I - InscriQao e comprovaQao do aceite do orientador, a parter do 8' semestre do curio, exceto
no cano doan.61

11- Processo de orientagio e elaboragao da monografia, com apresentagao de relat6rio

parcial, ao orientador, ao final do 6' m6s de pesquisa;

111- Defesa do T(IC perante banca examinadora.

S I ' - No 6' m6s ap6s o recebimento do formulfrio de inscriQao pele Servigo de GraduaQio,
este sohcitar6 informag6es aos Departamentos de Ensino sobre a entrega dos relat6rios parciais.

S 2' - No 12' m6s ap6s o recebimento do fomiulfHo de inscrigao pelo Servigo de GraduaQio,

este comunica6 aos docentes o t6m)ino formal do periodo de orientaQio e solicitarf aos
Departamentos de Ensino informaQ6es sobre o agendamento das bancas examinadoras.

Art. 10 - 0 T(Xl: deved ser depositado junto ao Deparumento de Ensino ao qual pertenQa o

orientador do trabalho, em tantos exemplares quangos forem os membros da banca examinadora,
incluido o seu presidente e o coorientador, se for o caso.

Paragrafo 6nico - Uma versio digital contendo o arquivo do trabalho deveri ser entregue ao
ServiQO de Graduagio. Essa versio poderf ser enviada via e-mail
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Art. 11- 0 T(IE atenderf aos requisitos impostos pda metodologia cientffica, em especial aos
segulntes:

a) Texto com conte Times New Roman e corpo 12, utilizando-se compo 10 para as notas de
rodap6;

b) Espago entre linhas de 1,5 cm, com excegio do rodap6, culo espaQO sed de I cm;

c) A conte do titulo do capitulo deveH ter compo 14, letras mai6sculas e em negrito;

d) Os exemplares deverio ser encademados em espiral ou semelhante e impressos frente e
verso;

e) As capes e folhas de rosto do TCC deverio conter, obrigatoriamente, o nome do
candidato, o dtulo do trabalho, o nome do orientador e o ano de apresentagio.

Art. 12 - Today as provid6ncias preparat6rias para a realizagao das bancas examinadoras,
inclusive seu agendamento, servo de responsabilidade das Secretarial dos Deparumentos de Ensino.

Art. 13 - O T(IE seri defendido pelo aluno, em sessio ptlblica, perante banca examinadora

composta de, no mfnimo, 2 docentes, a saber o orientador, coma presidente da banca, e outro
docente da Universidade de Sio Paulo ou outro especialista extemo portador, ao menos, do titulo de
mestre

S I ' - O orientador poderf convidar um terceiro avahador, a ser selecionado dentre os

matriculados em programa de p6s-graduagao i/ncaa if i da USP, que desenvolvam pesquisa em tema

ou area que guarde afinidade ao trabalho avaliado.

S 2' - A banca examinadora seri composta de, no minimo, 3 docentes, no faso do trabalho

ter fido elaborado com awdlio de coorientador. Neste cano, o coorientador deve6 participar da
banca

S 3' - Os demais membros da banca examinadora serif indicados pele orientador, dentre

especialistas na linha de pesquisa do trabalho.

Art. 14 - Na sessio de defesa do TCC o aluno disporf de 15 minutos para apresentagao oml

de seu trabalho, seguindo-se de, no mfximo, 10 minutos para arguigao de cada examinador,

concedendo-se ao aluno, subsequentemente, igual perfodo para resposta.

Art. 15 - Ap6s as arguig6es servo atribuidas u notas, obedecendo-se ao sistema de notes

individuais, por examinador, sem a presenga do p6blico, levando-se em conta, entre outros crit6rios, o

conteQdo do T(X: e a defesa apresentada pelo aluno.

S I ' - A note final, de 0 a 10, seM o resultado da media das note atribufdas pecos membros
da banca examinadora.

S 2' - Para ser aprovado, o aluno deved obter nora igual ou superior a 5 na media aritm6tica

das notas individuals atdbuidas pelos membros da banca examinadora.
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S 3' - No hist6rico escolar constad o certificado da aprovaQio do TCC, com especificagio do
fema e nome do orientador e coorientador, se for o caso.

S 4' - Quando for atribufda a nota final10, podeH a banca incluir a menQao mm Z##d?.

S 5' - O orientador encaminhaH ao Servigo de Graduagio a ata da defesa com o resultado

obtido, imediatamente apes a realizagao da banca examinadora, at6 o puzo hmite definido no edital
anual a que se refere o art. 3'

Art. 16 - O aluno reprovado poderf reapresentar o T(-l:, por uma s6 vez, com a anu6ncia do

orientador, perante nova banca examinadora e, cano reprovado na reapresentaQio, sujeitar-se-f aos
prazos e fom)alidades previstos neste regulamento para elaboragao de novo T(IKl:

Paragrafo inico - No caso de constatagao de fmude, o aluno nio podeH reapresentar o
T(r, ainda que com n alterag6es necessfrias, devendo, nests hip6tese, submeter-se a novo processo

de elaboraQao da monografia, sem prejuizo da abertura do processo administrativo disciphnar.

Art. 17 - Das decis6es da banca examinadora, inclusive a de reprovaQao por constataQio de
f nude, salvo as relatives a avaha$io do m6rito da pesquisa(aprovagao ou reprovaQio), cabeM recurso
i Comissio de GraduaQao.

Art. 18 - Os casos omissos neste Regulamento servo decididos pda Comissio de Graduagio.

Art. 19 - Em vircude de aspectos oqanizacionais, conforme juizo da Comissio de GraduaQio,

os prazos previstos neste Regulamento poderio softer alterag6es em relagao aos ingressantes de 2015,
Tumu Vlll da FDRP.

Art. 20 - Este DeliberaQao entrara em vigor na data de sua aprovagio, ficando revogadas as
disposiQ6es em contHrio e, em especial, as Deliberag6es FDRP N ' 01 de 09/05/2011, N ' 02 de
11/03/2015 e N ' 001 de 08/04/2016.

Faculdade de Direito de Ribeirio Preto, lgg ii6'8; 2018. L

eton' (1)t' $4onica Wemun Satbm Caggiano
Diretora
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