ANEXO II – Termo de Compromisso e Proposta de Trabalho

Orientações:
O ANEXO I dispõe as linhas de pesquisa por curso;
Observar as orientações sobre Proposta de Trabalho descritas no Regulamento de TCC desta Escola;
Observar as orientações sobre Termo de Compromisso de Orientação descritas no Regulamento de TCC desta Escola; Os
campos abaixo são de preenchimento obrigatório e deve conter as assinaturas dos alunos(as) e do professor(a).

Curso:

Aluno(a):
Aluno(a):
Professor(a) da Disciplina TCC I:
Professor(a) Orientador(a) em TCC II:
Linha de Pesquisa:
Título do trabalho:
Resumo da Proposta:

Série:

Matrícula:
Matrícula:

Escola de Engenharias e TI
Start-e | e-Labora
Coordenação de TCC

Justificativas:

1. Compete ao Professor em TCC:
1.1. Estabelecer e acompanhar o cumprimento das atividades dos alunos, direcionando o
desenvolvimento do Trabalho;
1.2. Prezar pelo bom desenvolvimento do Trabalho, acompanhando a sua evolução e procurando
certificarse quanto a autoria e aos requisitos para a defesa do Trabalho;
1.3. Encaminhar à Coordenação de TCC o registro de avaliações, notas e atividades desenvolvidas
pelos alunos;
1.4. Comunicar à Coordenação de TCC sugestões, críticas, dúvidas, bem como a ocorrência de
qualquer problema que prejudique o andamento do Trabalho.
2. Compete aos Alunos
2.1. Prezar pelo bom desenvolvimento do Trabalho, realizando as atividades estabelecidas pelo
Professor, bem como comparecer aos encontros marcados para acompanhamento do Trabalho;
2.2. Cumprir com as atividades propostas na disciplina de TCC
2.3. Realizar as recomendações e correções apontadas pelo Professor ;
2.4. Efetuar a pesquisa e desenvolvimento do Trabalho com idoneidade, indicando todas as fontes
que forem utilizadas;
2.5. Comunicar ao Professor e à Coordenação de TCC sugestões, críticas, dúvidas, bem como a
ocorrência de qualquer problema que prejudique o andamento do Trabalho.
Professor e Alunos dão ciência dos termos e firmam compromisso com as atividades observando-se os
termos dispostos no Regulamento de TCC desta Escola, bem como nos Editais semestrais e os itens a seguir.
Natal/RN,

Aluno(a)

Aluno(a)

de

de

Professor(a) Orientador(a)

.

