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Universidade Federal de Goiás  
Campus Jataí 

Curso de Direito 
 
 

ANEXO I 
TERMO DE COMPROMISSO DA ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO 
 
 

Eu, Professor(a)_____________________________________________, 

comprometo-me a orientar o acadêmico 

___________________________________________, matrícula nº________________, na 

elaboração e defesa do seu trabalho de conclusão de Curso durante o 1º (  ) / 2º (  ) semestre 

letivo de 20__, tendo ciência das obrigações inerentes à atividade, especialmente às 

constantes na Resolução n. 02/2011, do Curso de Direito do CAJ/UFG. 

 

 

Jataí, ___ de ____________ de 20__. 

 
 

_______________________ 
Assinatura do(a) orientador(a) 

 
 

_____________________________ 
Assinatura do(a) acadêmico(a) 

 
 
 
 
Observações:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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ANEXO II 
PLANO DE TRABALHO 

  
ACADÊMICO(A)  

MATRÍCULA  

ANO/TURMA  

TURNO  

 

TEMA 
 

 

 
ORIENTADOR(A)  

  
Anexar Proposta de Sumário contendo as subdivisões dos capítulos, a estimativa de número 
de páginas de cada subdivisão e o cronograma detalhado das atividades. 
 
 
 

Jataí, ___ de ____________ de 20__. 
 
 

Assinatura do(a) Acadêmico(a) 
 
 

Assinatura do(a) Orientador(a) 
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ANEXO III 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE TCC 

 

Nome do discente: 
Matrícula: 
Título do trabalho: 
 
Avaliador: 
  
Critérios de avaliação: 

a) definição clara do problema estudado; 
b) coerência do trabalho com o problema e objetivos propostos; 
c) relação do embasamento teórico com o problema estudado; 
d) clareza e correção de linguagem; 
e) encadeamento lógico das reflexões apresentadas; 
f) bibliografia pertinente; 
g) clareza na exposição oral do trabalho; 
h) demonstração de conhecimento do tema estudado nas respostas às argüições da banca. 
 

Avaliação:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Com base na apreciação dos critérios de avaliação acima descritos, considero que o TCC: 
(     ) está aprovado com conceito _________  . 
(     ) exige reformulação dos aspectos indicados, tendo alcançado conceito _________  . 
 

 

  Jataí, __ de ____________ de 20__. 
 

__________________________ 
Assinatura do Avaliador 
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ANEXO IV 

ATA DE AVALIAÇÃO DE TCC 

 
Nome do discente: 

Matrícula: 

Título da Monografia 
Nome do Professor-Orientador: 

Nome do 2º Avaliador: 
Nome do 3º Avaliador: 

 

Com base na sessão de defesa de monografia realizada, o TCC está:  
(   ) Aprovado com a média  ___ (                           )  

(   )  Reprovado com a média ___  (                           )  
 
 
OBSERVAÇÕES:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
                                      
 

Jataí, ___ de __________ de ___. 
 
 

___________________________________ 
Presidente da Banca Avaliadora 

Professor(a) Orientador(a) 
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ANEXO V 

Declaração de autenticidade e de autoria própria do TCC entregue 

 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

matrícula _________________, estudante da Disciplina Trabalho de Curso II, declaro, para os 

devidos fins, que o Trabalho de Conclusão de Curso, na forma de monografia, com o título 

___________________________________________________________________________

entregue para avaliação e defesa perante banca examinadora, conforme disposto na Resolução 

n. 2 do Curso de Direito do CAJ/UFG, é de minha autoria, tendo sido por mim inteiramente 

elaborada e redigida. 

Declaro ainda estar ciente dos possíveis efeitos administrativos, civis e penais 

relativos à eventual configuração de plágio do trabalho. 

Jataí, __ de _______________de 20__. 

 

 

Assinatura do discente 
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ANEXO VI 

Termo de concordância com a publicação na página eletrônica institucional do Curso 
 

 

 

Eu, ____________________________________________________________, 

matrícula _________________, estudante da Disciplina Trabalho de Curso II, declaro, para os 

devidos fins, que concordo com a publicação, na página eletrônica institucional do Curso de 

Direito, do Trabalho de Conclusão de Curso, na forma de monografia, com o título 

___________________________________________________________________________

entregue para avaliação e defesa perante banca examinadora, conforme disposto na Resolução 

n. 2 do Curso de Direito do CAJ/UFG, com a finalidade de publicizar e divulgar, de forma 

inteiramente gratuita, os resultados do trabalho de pesquisa. 

 

Jataí, __ de _______________de 20__. 

 

 

Assinatura do discente 




