
 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

INSTRUÇÕES E CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DE TCC 
 

1. A Coordenação do Curso de Direito, no uso de suas respectivas atribuições, PUBLICA o calendário com 

os prazos para cumprimento das atividades relacionadas ao TCC para os alunos matriculados no 

semestre 2019-2. 

2. A não observância do prazo regular para cada atividade importará em multa diária no valor de R$ 20,00 

(vinte reais), até o limite de 7 (sete) dias corridos, contados do dia seguinte ao término do prazo regular, 

sendo que a não entrega dos trabalhos após a prorrogação máxima, ou o não comparecimento na 

apresentação oral (Banca de TCC – I ou II), acarretará na reprovação do aluno na disciplina TCC I ou TCC 

II. 

3. O prazo previsto para a troca de orientador e/ou de tema é improrrogável, não se aplicando, ao caso, o 

previsto no item 2. 

4. O TCC na UNIFACEAR é dividido em três fases: pré-projeto, projeto e monografia. 

- Pré-projeto e projeto = oitavo período. (Pré-projeto no começo do semestre e projeto ao final).  

Data limite para entrega do pré-projeto (TCC I): 27.08.2019  

Data limite para entrega do projeto (TCC I): 12.11.2019  

- Monografia = nono período.  

Data limite para entrega da monografia (TCC II): 12.11.2019  

 

5. Alunos de TCC I: Os alunos devem fazer o convite ao professor, a fim de que esse aceite a orientação. 

Para tanto, o aluno deve apresentar um pré-projeto com o tema que pretende desenvolver e a justificativa 

da escolha do tema, e o professor assinará esse pré-projeto e o termo de compromisso de orientação 

aceitando o encargo. O pré-projeto e o respectivo termo serão entregues NO SISTEMA DO SEMI-

PRESENCIAL AVA (assinado pelo professor e digitalizado) até as 23h do dia 27.08.2019. Cada professor 

tem até 5 vagas de orientação, podendo ser esse número elastecido apenas em casos especialíssimos, 

mediante avaliação prévia da Coordenação.  

6. Atualmente, a disponibilidade de cada professor é a seguinte: 

  

PROFESSOR 
Total de 
vagas 

disponíveis 
Áreas de orientação 

1 Ana Renata Machado 3 
Direito Penal; Direito Processual Penal; História do 

Direito; Psicologia Jurídica. 

2 Andrea Arruda Vaz 4 
Direito do Trabalho; Direito Processual do Trabalho; 

Direitos Humanos; Direito Militar; Direito Civil. 

3 Arthur  Kesokowski 4 
Direito Civil; Direito Processual Civil; Direitos 

Humanos. 

4 Camila Marques 5 

Direito Constitucional; Direito Processual 
Constitucional; Direito Civil; Direito Processual Civil; 

Direito da Infância e da Juventude; Direito do 
Consumidor; Política Judiciária; Sociologia Jurídica; 

Psicologia Jurídica; Teoria do Direito; Filosofia 
Jurídica. 

5 Carlos Eduardo Xavier 4 Direito Processual Civil; Filosofia do Direito; Teoria 



 

 

do Direito; História do Direito; Hermenêutica jurídica; 
Teoria do Estado; Economia Política e/ou Análise 

Econômica do Direito.  

6 Dicesar Beches 4 
Direito do Trabalho e Direito Processual do 

Trabalho. 

7 
Felipe de Poli de 
Siqueira 

3 

Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito 
Tributário; Direito do Consumidor; Direito 

Constitucional; Direito Empresarial; Direito 
Econômico. 

8 Fábio Machado 5 Direito Penal; Direito Processual Penal. 

9 Fábio Teixeira 1 
Direito Penal; Direito Processual Penal; 

Criminologia. 

10 Genilma Moura 1 
Direito do Trabalho; Direito Processual do Trabalho; 

Direito das Famílias; Direito Constitucional. 

11 Jussara Lima 5 
Direito do Trabalho; Direito Processual do Trabalho; 

História do Direito. 

12 Karla Knihs 5 
Direito do Trabalho; Direito Processual do Trabalho; 

Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito 
Previdenciário; Mediação e Arbitragem. 

13 Kennedy Matos 4 
Direito de Família; Direito das Sucessões; 

Hermenêutica; Política Judiciária; Direito da Infância 
e da Juventude. 

14 Marinson Albuquerque 2 
Direito Processual Penal; Direito Penal; Direito 

Administrativo; Direito da Infância e da Juventude; 
Direito militar. 

15 
Miriam Olivia Knopik 
Ferraz 
 

5 
Direito do Trabalho; Direito Processual do Trabalho; 
Direito Constitucional; Direito e Tecnologia; Direito e 

Inovação; Direito de Família; Direitos Humanos. 

16 Olga Maria Q. Krieger 4 
Direito Constitucional; Direito Processual 

Constitucional; Direitos Humanos; Teoria do Estado; 
Sociologia Jurídica. 

17 Regeane Quetes 1 
Direito do Trabalho; Direito Processual do Trabalho; 
Direito Administrativo; Direito Constitucional; Direito 

da Infância e da Juventude; Direitos Humanos. 

18 
Sérgio Fernando 
Ferreira de Lima 

4 
Direito Penal; Direito Processual Penal; Direito 

Tributário; Direito e Tecnologia; Direito e Inovação; 
Teoria do Estado; Criminologia; Filosofia do Direito. 

 

*** Se o número de vagas não for suficiente para a quantidade de alunos, as vagas serão remanejadas para a 

professora Camila Marques provisoriamente, sendo que esta indicará o orientador na sequência. 

7. No decorrer do semestre o aluno desenvolve o projeto conforme orientações dadas na cadeira de TCC I 

(Prof. Olga) e orientações do professor orientador escolhido. A nota final é composta de 3,0 (três) pontos 

referentes aos aspectos metodológicos (avaliação feita pela Prof. Olga) e 7,0 (sete) pontos referentes ao 

conteúdo e adequação do projeto (avaliação feita pelo professor orientador). Neste semestre, os alunos de 

TCC I deverão entregar o projeto com o mínimo de 15 páginas, devendo conter 8 páginas de texto no item 

Referencial Teórico e 10 referências bibliográficas mínimas, conforme orientações a serem dadas durante 

o semestre. Ao final do semestre, a Banca de TCC I avaliará o projeto, contribuindo para o seu ajuste final. 

A presença do aluno na banca de TCC I é obrigatória. 



 

 

8. No semestre seguinte, caso o aluno alcance aprovação no TCC I, estará apto a cursar a disciplina de 

TCC II. A monografia deve conter de 40 a 80 páginas de elementos textuais (contados da introdução até a 

conclusão) e seguir os padrões da ABNT - sistema autor-data, conforme aulas de metodologia, TCC I e 

TCC II (e normas da UNIFACEAR). Monografias que contenham menos de 40 páginas não estão aptas 

para a banca. Monografias com mais de 80 páginas são aceitas apenas mediante parecer expresso da 

Coordenação, sendo necessário o requerimento prévio do orientador. O não cumprimento de regras 

formais, inclusive o número mínimo de páginas, poderá ser detectado no momento da banca ou 

posteriormente (até a colação de grau), ocasionando a reprovação do acadêmico. 

9. A nota da monografia é composta de: 

4,0 - quatro pontos referentes ao desempenho na apresentação 

6,0 - seis pontos referentes ao trabalho escrito. 

Total: 10,0 

10. No decorrer do oitavo e nono períodos os alunos devem entregar relatórios periódicos acerca do 

andamento dos trabalhos, sendo: 

a) PRIMEIRO RELATÓRIO PARCIAL - Entregar junto com o PROJETO (TCC I – 8º): em 12.11.2019. Este 

relatório fará parte da nota de TCC I (parte metodológica). 

b) SEGUNDO RELATÓRIO PARCIAL - Entregar junto com o Primeiro Capítulo da Monografia (TCC II – 

9º): em 17.09.19. 

c) RELATÓRIO FINAL - Entregar junto com a MONOGRAFIA (TCC II – 9º) em 12.11.2019. 

11. O professor orientador detém total e completa LIBERDADE DE CÁTEDRA, APOIO DESSA 

COORDENAÇÃO, podendo NÃO ACEITAR O DEPÓSITO DA MONOGRAFIA caso o aluno não cumpra 

com as exigências previamente combinadas entre o orientador e orientado. 

12. De igual modo, é franqueado ao orientador acesso total a essa Coordenação para sanar quaisquer 

dúvidas a respeito do TCC. Caso haja alguma incompatibilidade no decorrer do processo de orientação, 

tanto orientador quanto orientado podem requerer o desligamento da orientação, sendo nomeado novo 

orientador. 

13. Casos de plágio são apenados com a nota ZERO, mediante competente PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em que se oportunizará ao aluno a ampla defesa. Caso se constate a 

suspeita de plágio, é necessário avisar a Coordenação. 

14. No caso de plágio detectado na banca ou após esta, o aluno ainda poderá ser reprovado, até a data da 

colação de grau. 

14. O edital com a relação de alunos e orientadores será publicado até 10.09.2019. 

15. O requerimento para substituição de professor e/ou tema deve ser protocolado até 24.09.2019, apenas 

e tão somente por escrito, assinado e fundamentado para a Coordenação do Curso de Direito. 

16. A publicação do Edital com data e composição das bancas de monografia (TCCII) será feita em 
26.11.2019. 
Araucária, 05 de agosto de 2019. 

Coordenação do curso de Direito – 
UNIFACEAR – Campus Araucária 

 


