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AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA DE MONOGRAFIA II 
 

Eu, ____________________________________________ professor(a)/orientador(a) da 

disciplina Monografia Jurídica II, autorizo a entrega do trabalho do(a) aluno(a) 

___________________________________________, R.A.nº_______________na Coordenação 

de Monografia Jurídica do Curso de Direito da UNIMEP- Campus Taquaral. 

Área do Direito: _____________________________________________________ 

Tema: _____________________________________________________________ 

 O(a) orientador(a) e o(a) orientando(a) abaixo assinados solicitam o depósito do Trabalho de 
Conclusão de Curso nos seguintes termos: 
 

1) Após o depósito não poderá ser corrigida, alterada ou substituída a versão da monografia 
depositada, sob qualquer hipótese. 
 

2) Considera-se plágio, para fins de reprovação do aluno o trabalho que incorrer nos seguintes 
vícios: 
 
I – quando, intencionalmente ou não, são usadas palavras ou ideias de outro autor, sem o 
devido crédito, bastando para caracterizar o plágio a presença de 15 (quinze) ou mais linhas 
nesta situação, contínuos ou não, no todo da Monografia; 
 
II – quando dá crédito ao autor, porém, intencionalmente ou não, utiliza-se de palavras 
exatamente iguais as dele, sem indicar a transcrição com o uso de aspas ou recuo de texto, 
bastando para caracterizar o plágio a presença de 15 (quinze) ou mais linhas nessa situação, 
contínuos ou não, no todo da monografia. 
 
III – não será considerado crédito ao autor a mera denotação da sua referência ao final da 
Monografia, no capítulo destinado às referências bibliográficas, sendo necessária também a 
sua menção expressa quando da reprodução de suas ideias ou frases no trecho específico 
da monografia. 
 

3) O plágio é ilícito administrativo, de natureza civil, que deve ser caracterizado de forma 
objetiva, sendo irrelevante a verificação de boa-fé do aluno autor. 

 
Piracicaba,__ de____________ de 20__ 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do orientador 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do aluno 

 
 

Obs.: Este formulário deverá ser entregue à Coordenadoria de Monografia, devidamente assinado pelo 
aluno e professor orientador. 
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