
 
 

 

Portaria 4/2018 

 

O Coordenador de Pesquisa e Extensão, no uso de suas atribuições, define os procedimentos referentes ao 

Trabalho de Curso no ano de 2019 destinado aos concluintes no ano 2019. 

 

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/Le4J77 (1 termo por 

aluno, mesmo no caso de duplas)  

 

Quando e onde entregar? 

c. O item (1a) deve ser preenchido online até o dia 31 de agosto de 2018 no link: 

https://goo.gl/rrI3ep 

d. O item (1b) deve ser entregue na Biblioteca entre os dias 27 e 31 de agosto de 2018. 

 

2. PRÉ-BANCA DE TC (todos os cursos, exceto Enfermagem): 

Entregar: 

a.  O projeto de pesquisa (para os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Sistemas de 

Informação) / laudas (para o curso de Direito) 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/?m=manualTCC 

 

Quando e onde entregar? 

b. O item (2a) deve ser entregue na biblioteca entre os dias 29 e 31 de outubro de 2018.  

 

Pré-banca 

c. Ocorrerá durante o VII Simpósio de Iniciação Científica entre os dias 12 e 14 de novembro 

de 2018.  

 

3. BANCA DE TC 2019 (todos os cursos): 

a. As datas e procedimentos das bancas de TC referentes ao ano de 2019 serão divulgados 

posteriormente.  

 

 

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, 01 de agosto de 2018. 

 

 

Prof. Me. Alysson A. Naves Silva 

Coordenador de Pesquisa e Extensão 

(original assinado) 
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