Portaria 2/2018

O Coordenador de Pesquisa e Extensão, no uso de suas atribuições, define prazo limite e
procedimentos para a troca de orientador(a) ou desistência de orientação, a saber:

A solicitação para a troca de orientador(a) por parte do(a) discente ou a desistência de orientação por
parte do(a) orientador(a), deverá ocorrer com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias da DATA
INICIAL DE DEPÓSITO (ENTREGA) DO TRABALHO DE CURSO para defesa perante banca
examinadora definitiva. Cabendo ao solicitante justificar o motivo através do formulário anexo e
indicar novo(a) orientador(a). O formulário estará disponível no sítio da Libertas – Faculdades
Integradas.
A Coordenação de Pesquisa e Extensão decidirá a respeito do referido requerimento e comunicará
decisão aos envolvidos.
Caso o requerimento seja feito com menos de 30 (trinta) dias de antecedência da DATA INICIAL
DE DEPÓSITO (ENTREGA) DO TRABALHO DE CURSO, a nova designação de orientador
apenas poderá ser realizada no semestre letivo seguinte.

São Sebastião do Paraíso, 09 de abril de 2018.

Prof. Me. Alysson A. Naves Silva
Coordenador de Pesquisa e Extensão
(original assinado)

TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO PELO(A)
ALUNO(A)
Eu,_______________________________________________________________,RA___________ aluno(a)
regularmente matriculado(a) no Curso de ______________________________________, sob a orientação
do(a) Prof.(a) ______________________________________________________, venho solicitar a mudança
de orientador(a) para o(a) Prof.(a) ______________________________________________________.
Motivos da desistência:

São Sebastião do Paraíso - MG, ________ de ________________________ de _______

Assinatura do(a) aluno(a)

Visto do(a) orientador(a) atual

Visto da futuro(a) orientador(a)

Visto do(a) coordenador(a) do curso

Parecer da Coordenação de Pesquisa e Extensão:

DEFERIDO

INDEFERIDO

São Sebastião do Paraíso - MG, ________ de ________________________ de _______

Assinatura do(a) Coordenador(a) de Pesquisa e Extensão

TERMO DE DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO PELO(A)
ORIENTADOR(A)
Eu, Prof.(ª) _______________________________________________________________, orientador(a)
do(a) aluno(a) _____________________________________________________________, regularmente
matriculado(a) no Curso de ______________________________________, venho desistir desta orientação e
indicar o(a) Prof.(a) ______________________________________________________ como novo(a)
orientador(a) deste trabalho.
Motivos da desistência:

São Sebastião do Paraíso - MG, ________ de ________________________ de _______

Assinatura do(a) orientador(a) atual

Visto do(a) aluno(a)

Visto da futuro(a) orientador(a)

Visto do(a) coordenador(a) do curso

Parecer da Coordenação de Pesquisa e Extensão:

DEFERIDO

INDEFERIDO

São Sebastião do Paraíso - MG, ________ de ________________________ de _______

Assinatura do(a) Coordenador(a) de Pesquisa e Extensão

