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TERMO DE COMPROMISSO  - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Pelo presente termo de compromisso o professor e o aluno abaixo identificados 

comprometem-se a estabelecer uma relação de orientação de Trabalho de Conclusão 

de Curso – TCC, nos seguintes termos: 

 

Compete ao professor: 

a) Estabelecer agenda de orientação, com no mínimo 5 (cinco) encontros; 

b) Acompanhar e registrar o cronograma de atividades do aluno, determinando 

prazos para a entrega de itens e subitens do artigo científico, corrigindo cada um 

deles e devolvendo ao aluno para que sejam reescritos; 

c) Acompanhar as diferentes etapas da evolução do trabalho do aluno, procurando 

certificar-se quanto á autoria do mesmo e quanto ao preenchimento dos requisitos 

para apresentação pública do Trabalho de Conclusão de Curso; 

d) Verificar a possibilidade de existência de plágio ou autoplágio, a fim de evitar plágio 

e consequente reprovação do aluno na disciplina; 

e) Autorizar formalmente o depósito do Trabalho de Conclusão de Curso para 

realização da banca de avaliação; 

f) Presidir a Banca Examinadora na apresentação do Trabalho de Conclusão de 

Curso; 

g) Encaminhar à Supervisão de TCC, sempre que solicitado, relatório de 

acompanhamento e avaliações de seu orientando; 

h) Autorizar o aluno a realizar o depósito final do Trabalho de Conclusão de Curso 

após a realização das alterações solicitadas pela Banca Examinadora; e 

i) Encaminhar ao Supervisor de TCC e ao Coordenador de Curso sugestões, críticas e 

dúvidas que porventura surjam no decorrer dos trabalhos. 

 

Compete ao(s) aluno(s): 

a) Realizar as atividades determinadas pelo professor orientador; 

b) Comparecer aos encontros marcados por seu Professor Orientador nos dias e 

horários combinados, atento ao cumprimento de suas rescpectivas orientações e 

sugestões; 

c) Implementar as recomendações e correções do Professor Orientador; 
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d) Respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos científicos, textos de 

livros, sítios da Internet e demais produções utilizadas como fundamentação de 

seu artigo, evitando todas as formas e tipos de plágio acadêmico; 

e) Efetuar a pesquisa e a redação do Trabalho de Conclusão de Curso com idoneidade, 

indicando todas as fontes que utilizar;  

f) Tomar ciência e cumprir os prazos estabelecidos pela Supervisão de TCC; e 

g) Procurar o Supervisor de TCC em caso de dúvida ou de quaisquer outros problemas 

que possam afetar a realização do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

 

Orientador: _______________________________________________________________________ 

 
Orientando: _______________________________________________________________________ 
 

 

Título preliminar do trabalho:  

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Imperatriz/MA, ________ de ____________________ de ___________. 

 

   

 

_____________________________________________ 
Assinatura do Professor Orientador 

 

 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Orientando 
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