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REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE DIREITO DA 
FATENE 

 

Estabelece normas e procedimentos operacionais 
para o depósito de versões finais de Trabalhos de 
Conclusão de Cursos de Graduação (TCC) da 
FATENE e dá outras providências. 

 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, no âmbito do Curso de Direito da 
FATENE, poderá ser elaborado e apresentado na forma de Monografia ou de Artigo 
Científico, ficando o aluno livre quanto à escolha da forma. 

Art. 2º - Todas as versões finais dos Trabalhos de Conclusão (TCC) bem como, quando 
aplicável, dos produtos educacionais e tecnológicos a elas vinculados, produzidas no 
Curso de Graduação em Direito da FATENE devem: 

I. Ser elaboradas de acordo com o Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso 
de Graduação (TCC) vigente; 

II. Estar de acordo com as normas de apresentação de trabalho acadêmico, segundo a 
ABNT. 

III. Apresentar, na folha de rosto do trabalho e do produto, a logomarca da FATENE. 

IV. Apresentar, no arquivo, dados (autor/a, orientador/a, coorientador/a, membros da 
banca, título, data de defesa), inclusive na versão final e no produto. 

V. Serão entregues nos formatos impresso e digital, atendendo ao prazo estabelecido 
no Regulamento vigente no respectivo Curso de Graduação. 

VI. Ser disponibilizadas, exclusivamente, no Repositório Institucional da FATENE; 

VII. Deverão conter no mínimo 15 páginas para artigo e no mínimo 40 página para 
monografia.  

VIII. Para calculo das páginas mínimas só contaram os elementos textuais (introdução, 
desenvolvimento e conclusão).   

Art. 3º - Os arquivos textuais do TCC devem ser entregues exclusivamente em formato 
PDF/A. 

§ 1º - Todos os arquivos devem conter, nas propriedades, os dados de título, autor/a e 
palavras-chave. 
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§ 2º - O limite de tamanho para o arquivo é de 50 MB. Destaca-se que arquivos com 
tamanho superior a 9MB podem apresentar dificuldade de acesso em alguns 
navegadores. 

Art. 4º - A versão final do trabalho deve ser codificada por até 4 palavras significativas 
do seu título, redigidas em letras minúsculas, separadas por subtraço, sem espaços, 
acentos, cedilha, pontos ou caracteres especiais; não devem conter, ainda, artigos, 
preposições e conjunções (Exemplo: sistemas_eletricos_potencia.pdf). 

Art. 5º - Após a defesa e, atendendo ao prazo regulamentar, o aluno deve realizar a 
entrega da versão final, bem como dos produtos educacionais e tecnológicos a elas 
vinculados, ao/à orientador/a de seu trabalho, nos formatos estabelecidos nesta 
Instrução Normativa. 

Art. 6º - Caberá ao/à orientador/a do Trabalho de Conclusão de Curso: 

I. a orientação, o acompanhamento e a validação do conteúdo; 

II. analisar se o documento está em consonância com as normas de apresentação de 
trabalho acadêmico vigentes na FATENE; 

III. avaliar se o documento atende às solicitações realizadas pelos membros da banca 
de defesa, bem como do atendimento aos documentos institucionais vigentes; 

IV. após a conferência dos itens citados anteriormente, o/a orientador/a deve 
disponibilizá-lo ao/à Professor/a Responsável pelas Atividades de TCC do Curso de 
Direito. 

Art. 7º - O/A Professor/a Responsável pelas Atividades de TCC deve analisar a versão 
final do trabalho e do produto educacional a ela vinculado, avaliando: 

I. se o documento está em consonância com as normas de apresentação de trabalho 
acadêmico vigentes na FATENE; 

II. se o documento atende aos documentos institucionais vigentes;  

III. após a conferência dos itens citados anteriormente, o/a Professor/a Responsável 
pelas Atividades de TCC deve assinar e solicitar que o discente entregue a versão final 
do trabalho e do produto para a Biblioteca. 

Art. 8º - Os trabalhos que receberam fomento da FATENE ou de qualquer agência de 
fomento, a exemplo de CAPES, CNPq, devem mencionar, no último parágrafo dos 
Agradecimentos, o nome da agência, bem como o número do financiamento. 

Art. 9º - Compete ao/à autor/a, apoiado/a pelo/a orientador/a, providenciar parecer de 
aprovação do projeto de pesquisa do TCC em Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 
Seres Humanos (CEP) ou Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) competentes, 
quando se fizer necessário perante a legislação vigente. Nestes casos, a aprovação e o 
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número do processo na Plataforma Brasil devem ser incluídos na metodologia do 
trabalho, sem a inclusão do processo completo. 

Art. 10 - É de exclusiva responsabilidade do/a autor/a adotar todas as providências que 
envolvam permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias à 
execução e disponibilização da versão final do trabalho e dos produtos educacionais e 
tecnológicos que as acompanham. Tais permissões podem, inclusive, significar a 
necessidade de autorização para uso de marcas. 

Art. 11 - Caso a versão final do trabalho e do produto educacional e tecnológico que a 
acompanha inclua imagens de pessoas, voz de pessoas, ou dados digitais, todos os 
envolvidos devem preencher e assinar o Termo de Autorização de Uso de Imagem, 
Voz e Dados Digitais e Respectiva Cessão de Direitos. O documento original ficará sob 
a responsabilidade do/a autor/a do trabalho a quem compete a apresentação de provas 
em caso judicial e terá cópia digitalizada anexada pelo/a orientador/a no Sistema 
Acadêmico, no momento do trâmite do trabalho. 

Art. 12 - Compete ao/à autor/a, considerando a Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, 
certificar-se de deter todos os direitos necessários para o licenciamento, incluindo os 
direitos de uso de materiais de terceiros, de imagem, de áudio, e outros, bem como 
atentar-se para a compatibilidade com a licença. 

Art. 13 - Os trabalhos que possuem trâmite de registro ou patente serão 
disponibilizados no Repositório Institucional da FATENE, atendendo ao prazo 
regulamentar, com metadados disponíveis e haverá restrição de acesso ao texto 
completo por 18 meses a partir da data de defesa.  

Art. 14 - Quando houver restrição de acesso, considerando os Art. 11, 12 e 13, os 
trabalhos serão considerados sigilosos durante o período de restrição de acesso, e não 
será permitido qualquer tipo de consulta aos arquivos, contudo, todos os metadados 
ficarão disponíveis. 

Art. 15 - Os casos não descritos nesta Resolução serão resolvidos pela Direção, 
consultando a Coordenação do Curso de Direito, o/a Professor/a Responsável pelas 
Atividades do TCC e o Sistema de Bibliotecas da FATENE. 

Art. 16 - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Caucaia, 15 de março de 2022. 


