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RESOLUÇÃO GLI 001/2017
Regulamenta normas para elaboração e 
apresentação dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC), no âmbito do Curso de 
Graduação Interdisciplinar em Educação do 
Campo do INFES/UFF.

A Coordenação do Curso de Graduação Interdisciplinar em Educação do Campo do Instituto do Noroeste Fluminense de Educação Superior (INFES), da Universidade Federal Fluminense (UFF), 
no uso de suas atribuições e considerando:
O DECRETO n° 7.352, de 04 de novembro de 2010, que dispõe sobre a política de educação do campo 
e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA.
A RESOLUÇÃO CEP n° 001/2015, de 14 de janeiro de 2015, que regulamenta os cursos de graduação 
no âmbito da Universidade Federal Fluminense;
A RESOLUÇÃO CEPE N°488/2015, de 21 de outubro de 2015, que estabelece o Currículo do Curso de 
Graduação em Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo, sediado no município de Santo 
Antônio de Pádua.
A RESOLUÇÃO CNE/CP 2, 19 de fevereiro de 2002, institui a duração e a carga horária dos cursos de 
licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior.
A RESOLUÇÃO CNE/CEB 1, de 03 de abril de 2002 que institui Diretrizes Operacionais para a 
Educação Básica nas Escolas do Campo.
A RESOLUÇÃO Nº 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece diretrizes complementares, normas e 
princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo.
A necessidade de regulamentar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no âmbito do curso de 
Graduação Interdisciplinar em Educação do Campo do INFES/UFF;
Que o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é pré-requisito parcial e obrigatório à obtenção do título 
de Licenciado em Educação do Campo;
Que as disciplinas TCC I e TCC II são vinculadas à Coordenação do Curso de Graduação 
Interdisciplinar em Educação do Campo e ministradas por docentes do Departamento de Ciências 
Humanas;
O trabalho de estudos e consultas realizado pela Comissão de TCC, que trabalhou de abril a julho de 
2017;

RESOLVE:
Regulamentar as normas para elaboração e apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), 
no âmbito do curso de Graduação Interdisciplinar em Educação do Campo do INFES/UFF. O TCC é 
pré-requisito parcial à habilitação em Educação do Campo. Trata-se de componente curricular 
obrigatório, dividida em TCC I e TCC II, perfazendo carga horária de 60 horas. 

CAPÍTULO I – Do Trabalho de Conclusão de Curso e atribuições do/a estudante
Art. 1º - O TCC é um trabalho autoral, de conclusão de curso, de natureza empírica e/ou bibliográfica, 
realizado individualmente por um (a) estudante, sob o acompanhamento obrigatório de um (a) docente 
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orientador (a). O texto do TCC deve versar sobre um tema adscrito no âmbito da Educação do Campo e 
deve ser precedido pela elaboração de um projeto de pesquisa.
§ 1° - Preferencialmente, o (a) estudante deverá utilizar os relatos das vivências resultantes do Tempo 
Comunidade (TC), desde que o(a) mesmo(a) tenha realizado um total de 50% no âmbito da mesma linha 
de estudo do TC para a produção monográfica .
§ 2° - Poderão se reconhecidos como TCC, desde que seja aprovado pelo orientador (a) e emitido 
parecer favorável da Comissão de TCC as seguintes produções acadêmicas: 
a) artigos científicos (quando publicados dispensa apresentação pública que, neste caso, ficará a critério 
do orientador(a));
b) capítulo de livro; 
c) produção de material didático; e, 
d) produção monográfica. 
Art. 2º - O projeto pedagógico do curso Interdisciplinar em Educação do Campo estabelece as seguintes 
etapas para a consecução do TCC:
§1º - TCC I: Elaboração e apresentação do Pré-projeto do TCC. Definição do tema geral, objetivo, 
metodologia e primeiro levantamento bibliográfico.
§2º - TCC II: Desenvolvimento do Projeto de TCC. Revisão bibliográfica. Levantamento e análise de 
dados. Redação do texto final. Apresentação pública do TCC e divulgação de resultados.
Art. 3º - O TCC deve explicitar a complexidade da realidade, onde se produz o conhecimento, iniciando 
o(a) estudante no processo de construção do conhecimento científico e produção dos saberes. Para a 
realização do TCC será exigido um trabalho original, não no sentido de comunicar uma teoria nova, mas 
com o intuito de desenvolver um trabalho que integre a descrição e interpretação de fatos acompanhados 
pela reflexão do(a) estudante e fundamentação teórica, ou sob a forma de ensaio.
Art. 4º - Para a elaboração do projeto de pesquisa e do TCC é exigido o uso de padronização definida 
pela Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) e pelas normas da Universidade Federal 
Fluminense.
Art. 5º - O Pré-projeto de pesquisa deve ser elaborado pelo(a) estudante inscrito(a) em TCC I, com o 
acompanhamento do(a) docente de TCC I, e sob a orientação do(a) docente orientador(a), com quem 
estabelecerá o cronograma de trabalho, segundo seu Plano de Estudos.
§ Único - A escolha do tema e sua problematização devem ser realizadas em comum acordo com o(a) 
professor(a) orientador(a) e segundo suas áreas de conhecimento, devendo professor orientador emitir 
documento de aceite, conforme Modelo 3, em anexo.
Art. 6º - O TCC deve ser elaborado pelo(a) estudante inscrito(a) em TCC II com o acompanhamento e 
orientação do(a) docente orientador(a). 
§ 1º - O(A) estudante deve responsabilizar-se pelo produto final do TCC, no que se refere a direitos 
autorais, devendo assinar o Termo de Responsabilidade, conforme Modelo 4 em anexo. O(A) estudante 
que apresentar trabalho plagiado será reprovado e a Banca Examinadora encaminhará o caso à 
Comissão de TCC, que adotará as medidas cabíveis. 
§ 2º - O corpo do texto do TCC deve conter, no mínimo, 50.000 (cinquenta mil) caracteres (com 
espaço), com espaçamento entre linhas de 1,5 cm, margens superior e esquerda de 3,0 cm, inferior e 
direita de 2,5 cm, fonte Times New Roman 12, excetuando-se a bibliografia utilizada (ou referências 
bibliográficas). 
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Art. 7º - O TCC deve ser depositado pelo(a) estudante junto à Comissão de TCC em 3 (três) vias 
impressas e encadernadas, obedecendo ao prazo de 30 (trinta) dias que antecedem a conclusão de seu 
curso Interdisciplinar em Educação do Campo. Para a marcação de sala, horário e dia da apresentação 
do TCC, deverá ser entregue à Secretaria do Curso o formulário preenchido, conforme Modelo 5 em 
anexo.
Art. 8º - O TCC deverá ser apresentado pelo(a) estudante em sessão pública, considerando a exceção 
estabelecida no Capítulo I, perante Banca Examinadora composta por 03 membros e presidida pelo(a) 
docente orientador(a). No ato de apresentação do TCC será necessária a presença do(a) docente 
orientador e mais um membro da banca, a avaliação do terceiro membro poderá acontecer por meio de parecer. Caberá ao(à) orientador(a) submeter à Comissão de TCC às indicações para os demais 
membros da Banca.

§ 1º - A apresentação do TCC deverá ser realizada em 30 minutos, com tolerância estipulada 
antecipadamente pela Banca Examinadora. Ao término da apresentação, a Banca Examinadora reunir-
se-á em sessão fechada para deliberar sobre o resultado. Concluída a avaliação, a sessão será novamente 
aberta ao (à)  aluno(a) e ao público para a leitura da Ata de Apresentação (Modelo 1, em anexo), que 
será realizada pelo Presidente da Banca Examinadora.
Alínea a – O Colegiado de Curso poderá alterar a estrutura de apresentação do TCC mediante 
Resolução deste órgão específico sobre esta matéria, alterando o sistema de avaliação do TCC no 
semestre que estes são avaliados, bem como deve constar igualmente a avaliação do(a) docente 
orientador(a).  
§ 2º - O(A) estudante poderá fazer uso de recursos audiovisuais, ficando sob sua inteira 
responsabilidade o agendamento dos equipamentos e o acompanhamento de sua instalação, de acordo 
com as normas da gerência operacional do INFES, que estarão disponíveis para o(a) estudante na data 
previamente agendada. 
§ 3º - Estudantes com deficiências, cujos casos sejam discutidos no Colegiado do Curso Interdisciplinar 
em Educação do Campo, deverão ser acompanhados de acordo com as suas necessidades e a 
apresentação de TCC acontecerá de modo a respeitar seus direitos inclusivos.
Art. 9º – A avaliação da Banca Examinadora deverá incidir sobre a apresentação escrita e oral do TCC, 
pelo(a) estudante. A nota será valorada entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez) pontos, e informada ao Coordenador 
de curso para que possa ser inserida no sistema como resultado final da disciplina TCC II.
§ 1º - O TCC poderá ser “aprovado(a)”, “aprovado(a), mas condicionado(a) à revisão” ou 
“reprovado(a)”. 
§ 2º - Caso seja “aprovado(a)”, o(a) estudante deverá dar prosseguimento aos trâmites que constam 
desta resolução, referentes ao destino final do TCC. A Banca Examinadora deverá informar os ajustes a 
serem realizados pelo(a) estudante, bem como os prazos a que deverá se submeter. O(A) estudante só 
será considerado(a) aprovado(a) e habilitado(a) a colar grau após: a) a aprovação, por seu(sua) 
orientador(a), das correções realizadas; b) o cumprimento dos trâmites que constam desta resolução, 
referentes ao destino final do TCC.
§ 3º - Caso seja “reprovado(a)”, o(a) estudante terá que refazer a disciplina TCC II e iniciar novamente 
todos os procedimentos adotados anteriormente. 
Art. 10º - A avaliação final da Banca Examinadora é irrecorrível, não cabendo segunda chamada ou 
verificação suplementar.
Art. 11 - Caso seja aprovado pela Banca Examinadora, deverá ser depositado até 30 (trinta) dias após 
sua apresentação pelo(a) estudante junto à Secretaria do Curso, os seguintes documentos:
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1 (uma) via do TCC impressa e encadernada;
1 (uma) via do TCC gravada em arquivo de mídia (CD), no formato PDF;
Ata de Apresentação do TCC (Modelo 1) em 3 (três) vias; e
Ficha Catalográfica.
§ Único - A via impressa do TCC será encaminhada pela Comissão de TCC à Secretaria do Curso, e o 
arquivo de mídia será encaminhado à Coordenação do curso Interdisciplinar em Educação do Campo de 
forma a alimentar seu banco de dados e ser socializado, sob a forma de consulta pública online, após 
autorização do discente expressa no Modelo 2.
Art. 12 - O TCC, enquanto pré-requisito parcial de habilitação, somente será considerado cumprido 
após a consecução de todas as etapas descritas no artigo anterior e seus incisos. Segundo a Resolução 
CEP Nº 001/2015, de 14 de janeiro de 2015, que regulamenta os cursos de graduação no âmbito da 
Universidade Federal Fluminense, considera-se habilitação a “Qualificação do discente para exercer 
uma função específica na área de conhecimento do curso concluído”.
Art. 13 - O TCC não poderá ser socializado publicamente, em sua integralidade, antes de sua 
apresentação e aprovação junto à Banca Examinadora, e sem a autorização do(a) estudante, para que o 
mesmo seja socializado pela Biblioteca (Modelo 2, em anexo).
Art. 14 - É vedada a publicação do TCC em sua totalidade ou partes em qualquer época ou veículo, sem 
que a mesma informe a co-autoria do(a) orientador(a), sob pena de infringir a lei dos direitos autorais.
§ 1º A Coordenação do curso eximir-se-á de quaisquer responsabilidades, caso haja infração aos Artigos 
13 e 14 supracitados.

CAPÍTULO II – Do(a) docente orientador(a)
Art. 15 – O(a) professor(a) orientador(a) é docente efetivo do quadro da Graduação Interdisciplinar em 
Educação do Campo e deverá ter a titulação mínima de Mestre.
§1º O(A) docente substituto(a) ou temporário(a) só assumirá a orientação de TCC caso o tempo 
destinado a seu contrato não seja inferior ao período de realização do trabalho e somente com a 
aprovação do colegiado de curso.
§2º Em casos excepcionais, faculta-se ao(à) orientador(a), em comum acordo com seu(sua) 
orientando(a), a escolha de um(a) co-orientador(a), professor efetivo(a) do INFES, para auxiliar o seu 
trabalho.
Art. 16 – O(A) estudante, inscrito(a) em TCC I, deverá formalizar o aceite do(a) docente orientador(a) 
entregando uma cópia do Formulário (Modelo 3, em anexo) à Secretaria do Curso. 
Art. 17 – Caso o(a) estudante opte por outro(a) orientador(a), deverá fazê-lo mediante comunicação 
formal, por escrito, encaminhada à Coordenação de Curso com prazo mínimo de 180 dias (seis meses) 
antes da data de sua apresentação agendada inicialmente.  
Art. 18 – São atribuições do(a) docente orientador(a):
colaborar com a divulgação desta Resolução junto à comunidade acadêmica, fornecendo as orientações 
que se fizerem necessárias;
responsabilizar-se pela disciplina TCC I e II, avaliando o rendimento e informando a assiduidade de 
seus(suas) orientandos(a);
responsabilizar-se pela disciplina TCC II, informando o resultado final obtido por seu(sua) 
orientando(a), após deliberação da Banca Examinadora;
orientar seus(suas) orientandos(a) na elaboração do projeto de TCC;
orientar seus(suas) orientandos(a) na elaboração do TCC;
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estabelecer horários de atendimento para orientação, individual e/ou coletiva de seus orientandos. A 
opção pela orientação coletiva não poderá eliminar a orientação individual;
indicar os membros da banca examinadora à Secretaria com o prazo mínimo de 30 dias (trinta dias).
agendar, autorizar e divulgar a apresentação do TCC; 
preencher o Formulário (Modelo 1, em anexo), que trata da Ata de Apresentação do TCC e encaminhá-
lo à Secretaria do Curso Interdisciplinar em Educação do Campo. 
Art. 19 – O(a) professor(a) orientador(a) deverá comunicar o aceite da orientação à sua chefia imediata 
e computar a carga horária no Relatório Anual Docente (RAD). 
§ Único - Caberá à Coordenação do curso Interdisciplinar em Educação do Campo emitir declarações 
que atestem a atividade docente junto à orientação discente, sempre que necessário e após as 
apresentações de TCC. 
Art. 20 – Cada professor(a) poderá orientar, no máximo, 6 (seis) estudantes durante o desenvolvimento 
de seus TCC
§ 1º A Comissão de TCC avaliará anualmente o quantitativo referente à relação 
orientador(a)/orientando(a), promovendo os ajustes necessários.
§ 2º Docentes ocupantes de cargos administrativos poderão optar pela dispensa do quantitativo 
obrigatório de orientandos(as).

CAPÍTULO III – Da Comissão de TCC
Art. 21 – A Comissão de TCC do Curso Interdisciplinar em Educação do Campo deverá ser constituída 
por 4 (quatro) professores designados pelo Colegiado do curso dentre seus membros e 2 (dois) 
discentes, designados pelos respectivos DA’s. Sua designação compreenderá o período de 2 (dois) anos.
§ 1º No caso de afastamento de um dos estudantes-membro, será incumbência dos DA’s indicar um 
novo nome para ser aprovado em reunião de Colegiado de Curso.
§ 2º No caso de afastamento de docentes, sua substituição na comissão deverá ser aprovada em reunião 
de Colegiado de Curso.
Art. 22 – Compete à Comissão de TCC:
a) colaborar com a divulgação desta Resolução junto à comunidade acadêmica, fornecendo as orientações que se fizerem necessárias;
b) verificar o quantitativo de orientandos(as) sob a responsabilidade de cada orientador(a), 
garantindo que cada professor(a) se responsabilize pelo número de alunos(as) que estiverem sob sua 
orientação;
c) avaliar anualmente o quantitativo referente à relação orientador(a)/orientando(a), promovendo 
os ajustes necessários;
d) receber, dos(as) orientandos(as), o Formulário, que trata do Termo de Aceite (Modelo 3, em 
anexo) do(a) orientador(a) e sistematizar as informações, verificando se todos os(as) estudantes 
encontram-se sob a orientação de um(a) professor(a);
e) comunicar ao Departamento de Ciências Humanas acerca das informações recebidas e 
sistematizadas;
f) divulgar junto à comunidade acadêmica os TCC’s que serão apresentados sob a forma de 
sessão pública, informando os títulos, nomes dos alunos(as) e orientadores(as) (co-orientadores(as), 
Banca Examinadora, data e local da apresentação;
g) receber de cada estudante, decorridos até 30 (trinta) dias da apresentação de seu TCC, cópia 
impressa e encadernada do mesmo, bem como arquivo de mídia digital, encaminhando-os à Biblioteca 
do INFES/UFF e à Coordenação do curso Interdisciplinar em Educação do Campo, respectivamente;
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h) Emitir parecer sobre o reconhecimento como Trabalho de Conclusão de Curso – TCC a 
produção acadêmica conforme alíneas do §2°, Artigo 1° desta Resolução. 

CAPÍTULO IV – Da Banca Examinadora
Art. 23 – A Banca Examinadora será composta pelo(a) docente orientador(a) e por 2 membros 
indicados por ele e aprovados pela Comissão de TCC, conforme previsto nesta Resolução, Artigo 18 e 
alíneas.
Art. 24 – Cada membro da Banca Examinadora receberá um exemplar do TCC impresso, 30 dias antes da data da apresentação.
Art. 25 – No ato de apresentação do TCC, sessão pública, em caso de ausência do(a) orientador(a) esta 
deverá ser marcada em uma nova data. Para que a apresentação pública aconteça, será necessária a 
presença do(a) orientador e de um dos membros da banca.
Art. 26 – Compete à Banca Examinadora:
3. receber, de cada aluno(a), 3 (três) vias do TCC impressas e encadernadas, no mínimo 30 
(trinta) dias antes que o mesmo conclua seu Curso;4. encaminhar 1 (uma) via do TCC a cada membro da Banca Examinadora, no mínimo 20 (vinte) 
dias antes da data prevista para a apresentação;
5. assistir e avaliar a apresentação do(a) estudante, sendo que um dos membros pode avaliar por 
meio de parecer; 6. emitir considerações verbais que contribuam para com a revisão de algum aspecto que julgar pertinente;
7. estimular a continuidade do estudo;8. lavrar a Ata de Apresentação do TCC (Modelo 1, em anexo).

CAPÍTULO V – Das considerações finais
Art. 27 – Os casos omissos serão encaminhados pela Comissão do TCC à reunião de NDE, que os 
submeterá ao Colegiado do Curso.
Art. 28 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Santo Antônio de Pádua (RJ), 13 de setembro de 2017.

ANA PAULA DA SILVA
Coordenadora do Curso de Licenciatura
Interdisciplinar em Educação do Campo

# # # # # # #
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF
INSTITUTO DO NORESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – PCH
COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR 

EM EDUAÇÃO DO CAMPO – GLI

Modelo 1 - ATA DE APRESENTAÇÃO DO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

Às __________ horas do dia __________ do mês de _____________________________ do ano de 
_____________, na sala _____________ do Campus do INFES/UFF, compareceu para apresentação 
pública do Trabalho de Conclusão de Curso, requisito obrigatório para a obtenção do título de 
LICENCIADO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO, o (a) aluno (a) 
_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________, tendo como título 
do Trabalho de Conclusão de Curso____________________________ 
________________________________________________________________________. Constituíram 
a banca examinadora os (as) professores (as) 
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________. Após a apresentação e as 
observações dos membros da banca avaliadora, ficou definido que o trabalho foi considerado 
__________________________ com a nota __________.

(aprovado/reprovado/aprovado com restrições) 
Eu, ________________________________________________, lavrei a presente ata que (orientador) 
segue assinada por mim e pelos demais membros da Banca Examinadora. 
Observações: 
(para aprovação com restrições)

Santo Antônio de Pádua, ________ de _________________ de ________.
______________________________________________________________

Prof. Dr. xxxxxxxxx – INFES/UFF
Orientador

______________________________________________________________
Prof. Dr. xxxxxxx – INFES/UFF

Examinador
(1ª via do professor/2ª via do aluno/3ª via secretaria do curso)
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF
INSTITUTO DO NORESTE FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – INFES

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR 
EM EDUAÇÃO DO CAMPO – GLI

Modelo 2 - AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR MEIO 
IMPRESSO E DIGITAL DO TCC

Autor(a): _________________________________________________________________
Matrícula:________________RG: _____________________CPF: ___________________
Título do Trabalho:_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
N° de páginas: _______________ Data de defesa: _________/ _______/ ___________
Orientador(a): _____________________________________________________________
Departamento: _______________ Matrícula Siape: _____________________________

AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA DO TCC IMPRESSO
Autorizo a Universidade Federal Fluminense – UFF a disponibilizar gratuitamente, sem 
ressarcimento dos direitos autorais, o texto integral da publicação supracitada, de minha 
autoria, em duas Bibliotecas, para fins de consulta, a título de divulgação da produção 
científica.
___________________, _____/_____/_____ _______________________________(Local) (Data) (Assinatura do(a) autor(a) ou seu representante)

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO TCC EM MEIOS ELETRÔNICOS DA 
UFF

Autorizo a Universidade Federal Fluminense – UFF a disponibilizar gratuitamente, sem 
ressarcimento dos direitos autorais, o texto integral da publicação supracitada, de minha 
autoria, em seu site, em formato PDF ou similar, para fins de leitura e/ou impressão pela 
Internet, a título de divulgação da produção científica.
___________________, _____/_____/_____ _______________________________(Local) (Data) (Assinatura do(a) autor(a) ou seu representante)
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Modelo 3 - CARTA DE ACEITE DO(A) ORIENTADOR(A) DO TCC

Aluno (a): ________________________________________________________________
Matrícula: _______________________________________________________________

Eu, _____________________________________________________________________,
professor (a) do Departamento de Ciências Humanas (PCH), do Instituto do Noroeste 
Fluminense de Educação Superior, da Universidade Federal Fluminense, declaro parecer 
favorável à orientação do (a) aluno (a) 
________________________________________________________________________,
matriculado (a) no Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo, no 
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, cujo título é: 
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

Santo Antonio de Pádua, _____ de _______________________ de ________.

_________________________________________________
Assinatura do(a) professor(a) orientador(a)
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Modelo 4 - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, ____________________________________________________________________, 
matrícula _________________declaro para todos os devidos fins que o Trabalho de Conclusão 
de Curso – TCC do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo 
intitulado___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________é de 
minha autoria, e pela obra me responsabilizo por quaisquer questionamentos futuros.

Santo Antônio de Pádua, ___________ de ___________________ de 20__________.
______________________________________________________

Assinatura do(a) aluno(a)
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Modelo 5 – MARCAR MONOGRAFIA

Dia da Semana: ______________________
Data: _______/________/_________
Horário: ______________________
Local: ________________________
Sala: _________________________

Título:

Autor(a):

Orientador(a)

Banca:

Assinatura do
Orientador:

Obs: Entregar este formulário preenchido na Secretaria do INFES, pelo menos, uma semana antes da 
Semana de Apresentação do TCC.

    


