ADENDO 106/2021 DO EDITAL 079/2021 – ALTERA OS PRAZOS PARA A
FINALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NA
DISCIPLINA TRABALHO DE GRADUAÇÃO II (TG-II) DO CURSO DE
BACHARELADO EM DIREITO - SEMESTRE 2021.2
O UniRios – Centro Universitário do Rio São Francisco, por este edital e em conformidade com o
seu Regimento, altera e torna público os novos prazos para a finalização do Trabalho de Conclusão
do Curso de Bacharelado em Direito, no formato de monografia, de acordo com o cronograma a
seguir.
1. Os prazos para a finalização das atividades obedecerão ao seguinte cronograma:
Datas

Atividades

17/08 a
03/11

Período de elaboração da versão final da Monografia. O discente será orientado pelo
professor da disciplina TG-II e pelo orientador individual, de acordo com suas
respectivas atribuições. Para isto será indispensável o comparecimento às aulas
da disciplina e às orientações individuais.

04/11

Data para envio da monografia para avaliação da banca examinadora (Seguir o
modelo da Máscara para Monografia - Anexo B).
A monografia deverá ser enviada pelo discente para o endereço eletrônico
tgdireito@unirios.edu.br, com cópia para o e-mail institucional do seu professor
orientador, em formatos Word e PDF, sendo um arquivo em cada formato. Não serão
aceitos trabalhos separados em vários arquivos.
Deverá ser enviado, também, no mesmo e-mail, o Termo de Autoria (Anexo C),
devidamente preenchido e assinado virtualmente.
Deverá ser utilizado como assunto do e-mail TG 2 – Direito e como nome dos arquivos
TG 2 – Nome Completo do Aluno (para os arquivos do trabalho em Word e em PDF)
e Termo TG 2 – Nome Completo do Aluno (para o arquivo do Termo de Autoria).
Serão validados apenas os trabalhos antecipadamente autorizados pelo professor
orientador, o qual comunicará a Secretaria do Curso de Direito sobre a autorização.

05 a
09/11

Período para submissão das monografias à Comissão Antiplágio, que fará a
verificação e, caso aprovada, autorizará a inclusão do trabalho no Edital de Defesa.

10/11

Prazo limite para formalização das bancas e publicação da versão final do Edital de
Defesa de Monografia 2021.2.

10/11

Prazo limite para envio, aos respectivos examinadores, das monografias a serem
avaliadas.

17 a
22/11

Defesas monográficas, conforme edital.
As defesas poderão ocorrer presencialmente ou por meio eletrônico, fato que será
decidido, comunicado e orientado com, no mínimo, 15 dias de antecedência, pois
serão consideradas as determinações apresentadas pela instituição, pelo MEC ou
órgão governamental competente quanto as medidas de segurança relacionadas a
COVID-19 vigentes à época.

Datas

Atividades

22/11 a
06/12

Período para cumprimento das determinações recomendadas pela banca
examinadora.
Após o cumprimento das determinações recomendadas pela banca examinadora o
discente deverá enviar a monografia para o e-mail institucional do seu professor
orientador que, ao confirmar o cumprimento de tais determinações, comunicará a
Secretaria do Curso de Direito sobre a autorização para o envio da ata de aprovação.
O discente receberá a ata de aprovação da sua monografia através do e-mail
cadastrado em seu registro acadêmico

06/12

Prazo final para solicitação da ficha catalográfica.
A solicitação deverá ser remetida pelo discente à biblioteca no endereço
https://www.unirios.edu.br/internas/biblioteca/servicos/formularioficha.php
A biblioteca enviará a ficha catalográfica no prazo de 02 dias úteis, para o e-mail
informado no ato do preenchimento da solicitação. Ao recebê-la o discente deverá
conferir todos os dados e havendo necessidade de alteração, enviar um e-mail para
biblioteca@unirios.edu.br

13/12

Último prazo para entrega da versão definitiva da monografia.
A monografia definitiva deverá ser enviada pelo discente para o endereço eletrônico
tgdireito@unirios.edu.br, em arquivo único, em formato PDF. Não serão aceitos
trabalhos separados em vários arquivos.
O arquivo, obrigatoriamente, deverá conter, após a folha de rosto, a ficha catalográfica
emitida pela biblioteca e a ata de aprovação emitida pela Secretaria do Curso de
Direito.
Deverá ser utilizado como assunto do e-mail TG 2 Definitivo – Direito e como nome
do arquivo TG 2 Definitivo – Nome Completo do Aluno.
Após conferida a entrega das versões definitivas, as médias das notas atribuídas pelas
bancas examinadoras serão lançadas e publicadas no Portal Acadêmico.

2. Os prazos acima fixados serão rigorosamente cumpridos.
3. Os demais itens do Edital 079/2021 permanecem inalterados.
Centro Universitário do Rio São Francisco - UNIRIOS,
Em Paulo Afonso/BA, 19 de outubro de 2021.
Registre-se e cumpra-se.
Prof.ª Ma. Manuella Maria Vergne Cardoso
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Direito
Visto. De acordo. Publique-se.
Prof. Me. Jacson Gomes de Oliveira
Reitor

