
 

ESTOU CIENTE:  
Se plágio: REPROVADO.  
Tenho que depositar o trabalho de TCC, definitivo, ou seja, sem ABSOLUTAMENTE NENHUMA CORREÇÃO, para a apreciação do orientador.  
A data de depósito é estática. Não muda jamais, em nenhuma hipótese.  
O aluno que não juntar as fichas de orientação escaneadas no sistema, não tem direito de alegar falta de orientação. 

TERMO DE DEPÓSITO DEFINITIVO DO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)  

 

  

Pelo presente, eu ___________________________________________________________, 
acadêmico(a) do Curso de Direito da Universidade FUMEC/FCH, Currículo Lattes: 
____________________________________________________ (Site: http://lattes.cnpq.br/) 
Matrícula n.º ___________________________, CPF n.º ___________________ CI n.º 
____________________, Telefone(s) __________________________________ E-mail(s) 
____________________________________________________, encaminho a Supervisão do 
Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Direito da Universidade FUMEC/FCH, o meu 
TCC intitulado: 
TEMA: _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
______________________________, aprovado para depósito definitivo pelo(a) Professor(a) 
Orientador(a): _________________________________________________, Currículo Lattes: 
____________________________________ (Site: http://lattes.cnpq.br/) requisitos exigidos 
para conclusão do curso. 
 

Declaro, na oportunidade, para os devidos fins que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) é autêntico, original e de minha autoria exclusiva, salvo os trechos e ideias de 
terceiros citados, literal ou parcialmente, conforme normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), e devidamente credenciados no trabalho e nas referências. 
 

Estou ciente que a entrega da versão final do trabalho constando da violação deste preceito será 
considerada como plágio total ou parcial, implicando minha reprovação nas disciplinas 
matriculadas do TCC, sem direito à revisão de notas ou a novo pedido de orientação no período, 
respondendo administrativamente por meus atos, inclusive com a possibilidade de expulsão da 
instituição. 
 

Atesto finalmente ciência de que a violação dos termos deste documento poderá resultar na 
aplicação das penalidades previstas na da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (lei de direitos 
autorais), sem prejuízo da responsabilidade criminal e civil. 

 
Belo Horizonte/MG, _____ de ______________ de ________.  

 
     _____________________________       ____________________________________  

     Aluno(a)        Professor(a) Orientador(a) 
 

Formulário - Núcleo de TCC da FUMEC/FCH 

  
ATIVIDADE PARCIAL DO(A) ACADÊMICO(A) DE DIREITO DA FUMEC/FCH  

SOBRE O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
PROTOCOLO DE ENTREGA (DEPÓSITO DEFINITIVO DO TCC) 

Aluno(a): __________________________________________ Matrícula: _______________ 
Data de Protocolo: __________________ Funcionário(a) Atendente: __________________ 

 

Canhoto - Acadêmico(a) de Direito da FUMEC/FCH 


