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PORTARIA  N.07/2020 

 

 

 

Dispõe sobre a regulamentação do Trabalho de Curso 

 

 

 

  O Prof. Hugo Leandro Maranzano, Diretor da Faculdade de Direito de 

Sorocaba, no uso de suas atribuições, em atendimento ao disposto no Artigo 49 do 

Regimento Interno e no Artigo 11 da Resolução CNE/CES nº 05 de 17 de dezembro de 

2018; 

 

  Resolve: 

 

 

Art. 1ª - O Trabalho de Curso, como componente curricular obrigatório, consistirá em 

um Artigo Científico, desenvolvido individualmente pelo(a) aluno(a) do 4º ano e terá 

por conteúdo área de conhecimento abrangida pelo currículo pleno do curso. 

Art. 2 º - Os objetivos do TC são a demonstração da capacidade do (a) aluno (a) em 

pesquisa e produção científica, bem como o aprimoramento de suas habilidades de 

interpretação e crítica do Direito e de argumentação jurídica. 

Art. 3º - O Trabalho de Curso será desenvolvido sob orientação do (a) docente da 

disciplina de Pesquisa em Direito e Metodologia do Trabalho Científico - quanto a 

forma e metodologia e por um (a) docente do curso de graduação da Faculdade, 

indicado pelo Conselho Departamental – quanto ao conteúdo. 

Art. 4º - Serão designados (as) professores (as) para as atividades de orientação quanto 

ao conteúdo, de modo que o número de orientandos (as) por professor (a) orientador (a) 

seja distribuído proporcionalmente. 

§1º - Havendo especial interesse acadêmico, devidamente fundamentado, a(o) 

orientador (a) poderá representar à Direção solicitando a orientação, em caráter  

excepcional.                                                                                                                                                                  
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§ 2º - Havendo maior número de alunos (as) interessado (as) em ser orientados (as) por 

determinado (a) professor (a), considerando o limite estabelecido, o direito de 

preferência pertence ao (a) aluno (a) cuja média de notas nos anos acadêmicos 

anteriores, desde o início do curso, seja mais alta, consideradas todas as disciplinas 

cursadas, devendo a Secretaria Acadêmica preparar o respectivo rol classificatório. Caso 

persista o empate, será analisada a nota e classificação do aluno (a) no Processo Seletivo 

(vestibular).  

Art. 5º - As linhas de pesquisa que nortearão a confecção e orientação dos Trabalhos de  

Curso serão previamente disponibilizadas pela Coordenação, devendo o escopo final 

dos trabalhos, ser decidido, preferencialmente de comum acordo entre aluno(a) e 

respectivo orientador(a). 

Art. 6º - A gestão e organização das atividades, inerentes à execução dos Trabalho de 

Curso será feita pela Coordenação do Curso da FADI, com a colaboração do (a) 

professor (a) de Pesquisa em Direito e Metodologia do Trabalho Científico. 

Art. 7º – O Trabalho de Curso deverá seguir as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT e do Manual de Apresentação de Trabalhos Acadêmicos da 

FADI. 

Art. 8º - Ao final do 4º ano do curso, o aluno deverá concluir o seu Trabalho de Curso, 

conforme cronograma a ser estabelecido pela Coordenação do Curso.  

Parágrafo único - A entrega do Trabalho de Curso deverá ser feita por via eletrônica, 

através do e-mail tcc@fadi.br. 

 Art. 9º - A nota do Trabalho de Curso será de 0 (zero) a 10 (dez), sendo considerado 

aprovado o (a) aluno (a) que obtiver a nota mínima de 5 (cinco).  

§1º – O Artigo Científico será avaliado pelo (a) docente da disciplina de Pesquisa em 

Direito e Metodologia do Trabalho Científico e pelo (a) professor (a) orientador (a), 

quanto a forma e conteúdo, respectivamente. 

§2º – Os Trabalhos de Curso que obtiverem nota igual ou superior a 9,0 (nove), serão 

inseridos no Catálogo da Biblioteca da Faculdade e disponibilizados online no site da   

Faculdade. 

Art. 10 - Será facultado ao (a) aluno (a) à apresentação do trabalho, em data e local a ser 

designado pela Coordenação, podendo ser acrescidos, pelo (a) professor (a) orientador 

(a), até 2 (dois) pontos à nota já atribuída ao Artigo Científico.                    
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Art. 11 – O (a) aluno (a) reprovado (a) no TC, deverá apresentar nova versão do Artigo 

Científico, em data a ser estipulada pela Coordenação do Curso. 

Parágrafo único – Caso a reprovação persista, o (a) aluno (a) poderá recorrer ao 

Conselho Departamental. Se mantida a nota, o (a) aluno (a) deverá apresentar no ano 

seguinte o TC, que terá tema e orientador alterados. 

Art. 12 – Ao Conselho Departamental cabe resolver os casos omissos neste 

Regulamento. 

Art. 13 -  A presente Portaria passa a vigorar a partir do 4º ano de 2020.  

 

  

                                                            Sorocaba, 22 de abril de 2020, LXII da Fundação 

da Faculdade de Direito de Sorocaba (FADI). 

 

 

Prof. Hugo Leandro Maranzano 

- Diretor Acadêmico- 

 

 


