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Portaria 04/2016 

A Coordenação de Pesquisa e Extensão, no uso de suas atribuições, define os procedimentos para o 

depósito final dos Trabalhos de Curso e cumprimento do Trabalho de Curso. 

Para todos os cursos da Libertas: 
 

 Entregar o “Termo de Verificação Final” na biblioteca até 31 de agosto de 2016, assinado pelo(a) 
professor(a) orientador(a). Termo disponível em:  
http://goo.gl/WUyBZF ou    http://www.libertas.edu.br/pesquisaeextensao.php 

 Todos os trabalhos entregues devem estar em conformidade com as correções sugeridas pela 
banca examinadora e aprovadas pelo professor(a) orientador(a). 

 Apresentar os resultados do Trabalho de Curso no Simpósio de Iniciação Científica que ocorrerá 
em setembro de 2016. 

 

Para os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Sistemas de Informação: 

 Enviar um e-mail até 31 de agosto de 2016 para pesquisaextensao@libertas.edu.br  com o trabalho 
em formato: 

  .doc, .docx (Microsoft Word) ou .odf (Libre Office).   

 e também no formato .pdf 
No assunto do e-mail deve-se seguir o seguinte padrão: nome do curso – nomes dos(as) 
autores(as): 
Ex:  Assunto: Sistemas de Informação – Fulana e Beltrano 

 

Para os cursos de Direito e Enfermagem: 

 Entregar na biblioteca (1) uma cópia do trabalho impresso, em capa dura, nas seguintes cores:  

 Direito: Vermelho (R: 153; G: 0; B: 0)  

 Enfermagem: Verde (R: 0; G: 255; B: 0) 

 Data limite para depósito na biblioteca: 31 de agosto de 2016. 

 Folha de aprovação presente no trabalho devidamente assinada pelos membros da Banca 

Examinadora. 

Em caso de desobediência aos requisitos descritos acima, o trabalho não será aceito e o(a) aluno(a) não 
terá cumprido as exigências do Trabalho de Curso para colação de grau. 
 
 

São Sebastião do Paraíso, 20 de julho de 2016. 

 
 

Prof. M.Sc. Alysson A. Naves Silva 
Departamento de Pesquisa e Extensão 
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