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Portaria 11/2016 

O Coordenador de Pesquisa e Extensão, no uso de suas atribuições, divulga os prazos em complemento a Portaria 

9/2016 para cumprimento das atividades relacionadas ao Trabalho de Curso no ano de 2017, a saber: 
 

1. Definição de orientador(a) e tema de pesquisa (prazo finalizado conforme Portaria 9/2016) 
 

2. Pré-banca:  
 Entregar  

 O projeto de pesquisa, laudas ou monografia em formato digital (PDF) deve ser enviado 

para o e-mail: pesquisaextensao@libertas.edu.br 

 O projeto de pesquisa, laudas ou monografia impresso e assinado pelo(a) orientador(a). 

 Conteúdo do projeto é definido pelo colegiado de cada curso, verifique com o(a) 

orientador(a).  

 Formatação do trabalho deve seguir as normas da Libertas disponíveis em: 

http://libertas.edu.br/manualTCC.php 

 Quando entregar? 

 De 6 de fevereiro de 2017 a 8 de fevereiro de 2017 até as 21:00. 

 Onde entregar? 

 Na biblioteca 

 Avaliação do projeto pelos docentes (Pré-Banca) 

 De 20 de fevereiro de 2017 a 24 de fevereiro de 2017. 
 

3. Banca de TC 

 Entregar  

 O trabalho de curso em formato digital (.doc, .docx ou .odf) que deve ser enviado para o e-

mail: pesquisaextensao@libertas.edu.br 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 

 O trabalho de curso impresso em 3 cópias encadernadas em espiral. 

 Formatação do trabalho deve seguir as normas da Libertas disponíveis em: 

http://libertas.edu.br/manualTCC.php 

 Termo de Autorização para entrega assinado pelo(a) professor(a) orientador(a). Termo que 

pode ser obtido no link: http://goo.gl/oH8TgE 

 Quando entregar? 

 De 19 de junho de 2017 a 23 de junho de 2017 até as 21:00. 

 Onde entregar? 

 Na biblioteca 

 Bancas 

 De 17 de julho de 2017 a 21 de julho de 2017. 
 

4. Simpósio: 

 Quando? 

 28 de agosto de 2017 

 Os procedimentos serão divulgados em 2017. 
 

Todos os termos, documentos, formulários referentes ao Trabalho de Curso podem ser encontrados no site: 

http://www.libertas.edu.br/pesquisaeextensao.php 
 

São Sebastião do Paraíso, 13 de dezembro de 2016. 

 

 

Prof. Me. Alysson A. Naves Silva 

Coordenador de Pesquisa e Extensão 
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