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TERMO DE COMPROMISSO DO ESTUDANTE 

 
Eu, _____________________________________, estudante do Curso Graduação em 

Nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora - campus avançado de Governador Valadares 

declaro estar ciente das minhas atribuições durante a execução do TCC e a possibilidade de 

cancelamento do termo de orientação em caso de descumprimento da mesma. 

Compete ao orientando: 

I. Informar-se sobre as normas e regulamentos do TCC e cumpri-las; 

II. Registrar junto a coordenador da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I o nome do 

orientador e o tema do TCC, conforme modelo de carta de aceite para orientação;  

III. Cumprir o plano e o cronograma de trabalho estabelecido em conjunto com seu 

orientador; 

IV. Submeter o projeto de TCC ao Comitê de Ética (quando necessário) e executá-lo 

somente após aprovação pelo referido órgão; 

V. Apresentar ao orientador e à banca material autêntico, sob pena de reprovação se 

constatado plágio; 

Parágrafo único: Será considerado plágio o uso indevido de transcrições literais de obras ou 

referências bibliográficas que, de forma direta ou indireta, deixem de ser referenciadas. 

VI. Entregar, em data previamente estabelecida e divulgada, uma cópia impressa do projeto 

de TCC e da ficha de avaliação do projeto ao orientador e ao professor avaliador do 

projeto; 

VII. Entregar ao coordenador da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I os formulários 

de avaliação e frequência preenchidos e assinados pelo orientador e professor avaliador, 

em data previamente estabelecida e divulgada; 

VIII. Entregar, num prazo máximo de 15 dias antes da defesa, quatro cópias impressas do 

TCC, sendo uma para o orientador, uma para cada membro da Banca Examinadora e 

uma para o suplente; 

IX. Entregar duas cópias impressas e em CD da versão final do TCC aos Coordenadores 

das disciplinasTrabalho de Conclusão de Curso (Matriz Curricular 2012/2) e Trabalho de 

Conclusão de Curso II (Matriz Curricular 2015/2). 

 

 

____________________________ 

Assinatura do examinador 
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