
 

 

 

Coordenação de Pesquisa e Extensão / Libertas – Faculdades Integradas 
Av. Wenceslau Bráz, 1.018/1.038 – Lagoinha - São Sebastião do Paraíso – MG 

CEP: 37.950-000 Fone: (35) 3531-1998 ramal: 27 e-mail: pesquisaextensao@libertas.edu.br 

Portaria 3/2017 

 

O Coordenador de Pesquisa e Extensão, no uso de suas atribuições, divulga os prazos e procedimentos para 

cumprimento das atividades relacionadas ao Trabalho de Curso para os alunos concluintes no ano de 2018, 

a saber:  

 

1. Definição de orientador(a) e tema de pesquisa: (todos os cursos) 

 Preencher:  
a) O cadastro da Proposta de Trabalho de Curso no link: https://goo.gl/rrI3ep  

 Entregar:  
b) O Termo de Aceitação de Orientação disponível em: https://goo.gl/RYR8nM 

(1 termo por aluno, mesmo no caso de duplas)  

 Quando e onde entregar? 

 O item (a) deve ser preenchido online no link: https://goo.gl/rrI3ep 

 O item (b) deve ser entregue na Biblioteca entre os dias 2 e 6 de outubro de 2017. 

 

2. Pré-banca: (todos os cursos, exceto o curso de Enfermagem que já realizou esta atividade) 

 Entregar: 
c) O projeto de pesquisa/laudas impresso em 2 cópias e assinados pelo(a) orientador(a) 

O conteúdo do projeto/laudas é definido pelo colegiado de cada curso. A formatação do trabalho 

deve seguir as normas da Libertas disponíveis em: http://libertas.edu.br/manualTCC.php  

 Quando e onde entregar? 

 O item (c) deve ser entregue na Biblioteca entre os dias 5 e 9 de fevereiro de 2018.  

 Data: 

 Entre os dias 19 e 23 de fevereiro de 2018.  

 

3. Banca de TC: (todos os cursos) 

 Data 

 As bancas de TC ocorrerão entre os dias 23 e 27 de julho de 2018 

 Os procedimentos serão divulgados no ano de 2018. 

 

4. VII Simpósio de Iniciação Científica: (todos os cursos) 

 A data e os procedimentos serão divulgados no ano de 2018. 

 

 

Todos os termos, documentos, formulários referentes ao Trabalho de Curso podem ser encontrados 

no site: http://www.libertas.edu.br/pesquisaeextensao  

 

 

São Sebastião do Paraíso, 30 de agosto de 2017. 

 

 

Prof. Me. Alysson A. Naves Silva 

Coordenador de Pesquisa e Extensão 


