
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 01/2021 - Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - IF Goiano - Campus
Campos Belos

 

Dispõe sobre os critérios para instauração dos procedimentos de Orientação, Defesa e Pós-defesa de Trabalho de Conclusão de
Curso de Pós-graduação Lato Sensu do IF Goiano – Campus Campos Belos.

 

A Direção Geral e a Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, resolvem:

 

Art. 1º Normatizar procedimentos de Orientação, Defesa e Pós-defesa de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC de Pós-
graduação Lato Sensu do IF Goiano – Campus Campos Belos.

 

DOS COMPROMISSOS DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS

Art.  2º A presente orientação normativa objetiva tornar padrão os documentos de Orientação, Defesa e Pós-defesa de TCC, no
âmbito dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu do IF Goiano - Campus Campos Belos.

§1º  O IF Goiano - Campus Campos Belos ofertará cursos de Pós-graduação Lato Sensu, com Projetos Pedagógicos de Curso,
previamente aprovados pelo Conselho Superior do IF Goiano e que vão ao encontro das áreas de conhecimento e enfoque da
instituição.

§2º O IF Goiano - Campus Campos Belos dispõe de corpo docente, mestres e doutores, nas respectivas áreas de conhecimento
dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu ofertados. 

§3º O IF Goiano – Campus Campos Belos proporcionará e franqueará a utilização da infraestrutura já disponível no campus, em
especial laboratórios, área da fazenda-escola, centros de processamento de dados e de biblioteca.

§4º  Os docentes, mestres e/ou doutores que ministram disciplinas em nível de Pós-graduação Lato Sensu deverão atuar,
também, junto a orientação do corpo discente no âmbito do TCC. A orientação em nível de Pós-graduação Lato Sensu não ficará
condicionada ao vínculo do docente com os cursos ofertados, podendo ser estabelecida com qualquer docente vinculado ao IF
Goiano.

§5º Para Orientadores e Co-orientadores externos, deve ser observado o que rege a Orientação Normativa 01/2019, que
estabelece os critérios para a Participação de Docente Colaborador Externo na Orientação e/ou Co-orientação de alunos de Pós-
graduação do IF Goiano – Campus Campos Belos.

§6º O IF Goiano - Campus Campos Belos buscará fomentar eventos internos de divulgação científica e/ou tecnológica.

§7º  O IF Goiano - Campus Campos Belos emitirá declarações e Certificados. Os certificados serão emitidos aos alunos que
concluírem o respectivo curso, com êxito, e fizer a entrega dos documentos necessários conforme esta orientação normativa.

DOS COMPROMISSOS DO(A) ORIENTADOR(A)

Art.  3º O(a) orientador(a) do TCC, deverá cumprir os requisitos exigidos no regulamento geral de Pós-graduação Lato Sensu do
IF Goiano, e da presente orientação normativa, pelo que compete:

§1º assinar o termo de orientação, conforme Anexo I.

§2º  definir, juntamente com o aluno, o tema do TCC.

§3º  orientar e acompanhar o seu orientando no planejamento e na elaboração do TCC.

§4º  encaminhar o TCC à coordenação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu para as providências necessárias relativas à
avaliação.

§5º presidir a defesa e avaliação do TCC.

DOS COMPROMISSOS DO(A) DISCENTE

Art.  4º Para certificação no respectivo curso, o(a) discente deverá cumprir os requisitos exigidos no regulamento geral de Pós-
graduação Lato Sensu, e da presente orientação normativa, pelo que compete:

§1º Quando da ocorrência de eventos internos de divulgação científica e/ou tecnológica é dever do discente apresentar os
resultados das pesquisas em andamento, ainda que sejam resultados parciais.

§2º O(a) discente deverá apresentar, para defesa, o TCC no formato de artigo acadêmico disponibilizado pela sua respectiva
coordenação de curso.



§3º O(a) discente deverá entregar os documentos obrigatórios, possibilitando a criação de processo de finalização de curso e
certificação, via Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP.

§4º Para além dos documentos exigidos pelo regulamento geral de Pós-graduação Lato Sensu do IF Goiano, quando da versão
final – pós-defesa, o(a) Discente de Pós-graduação Lato Sensu do IF Goiano – Campus Campos Belos, deverá fazer o depósito do
TCC no Repositório Institucional do IF Goiano - RIIF Goiano, sendo este um dos requisitos mínimos para emissão do certificado de
conclusão. Também o número de registro/protocolo de depósito deverá ser informado na declaração de entrega da versão final
do TCC (Anexo VI). O depósito do trabalho de conclusão de curso no RIIF Goiano é de responsabilidade exclusiva do(a)
discente. Para conhecimento, sobre a emissão da ficha catalográfica e submissão de trabalhos técnico-científicos no RIIF
Goiano, o(a) discente deverá acessar tutorial disponível em https://youtu.be/xiqVD8vNTZQ, no canal do YouTube das bibliotecas
do IF Goiano.

§5º O(a) discente deverá manter atualizado seu cadastro e dados pessoais no SUAP. 

DA TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS, DA DEFESA E PÓS-DEFESA

Art.  5º Para tramitação de documentos no âmbito da orientação, defesa e pós-defesa, discente e orientador(a) deverão
obedecer os seguintes trâmites:

§1º Para tramitação de termo de orientação (Anexo I):

a) O prazo máximo para envio do termo de orientação, devidamente preenchido e assinado, é de 90 dias corridos, contado a
partir da data de início do respectivo curso;

b) O prazo máximo para troca de orientador, mediante justificativa, e envio do novo termo de orientação, devidamente
preenchido e assinado, é de 180 dias corridos, contado a partir da data de início do respectivo curso;

c) Discente preenche e assina requerimento próprio, conforme Anexo I;

d) Orientador cria Processo no SUAP contendo o documento;

e) Orientador despacha Processo para o Responsável de Curso. No processo deverá constar como interessados o
responsável do Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação - NPPG e o responsável do respectivo curso;

f) Responsável de curso recebe Processo e encaminha ao NPPG;

g) NPPG que finaliza o Processo.

§2º Para tramitação de documento de agendamento de defesa - Em data/prazo a ser definido pelo responsável de curso (Anexo
II):

a) Discente preenche e assina requerimento próprio, conforme Anexo II; 

b) Orientador cria Processo no SUAP contendo o documento;

c) Orientador despacha Processo para o Responsável de Curso. No processo deverá constar como interessados o
responsável do NPPG e o responsável do respectivo curso;

d) Responsável de curso recebe Processo, avalia e encaminha ao NPPG com despacho (informando a decisão), ao mesmo tempo
em que comunica a decisão ao Orientador e Discente, via e-mail;

e) NPPG finaliza o Processo.

§3º Para tramitação de documento de prorrogação de defesa - Em data/prazo a ser definido pelo responsável de curso (Anexo
III):

a) Discente preenche e assina requerimento próprio, conforme Anexo III;

b) Orientador cria Processo no SUAP contendo o documento;

c) Orientador despacha Processo para o Responsável de Curso. No processo deverá constar como interessados o
responsável do NPPG e o responsável do respectivo curso;

d) Responsável de curso recebe Processo e solicita reunião de colegiado do respectivo curso. Após a decisão, o Responsável de
curso anexa ao Processo a Ata constando a decisão do colegiado, e despacha ao NPPG, ao mesmo tempo em que comunica a
decisão ao Orientador e Discente, via e-mail;

e) NPPG finaliza o Processo.

 §4º Para instauração dos trabalhos de defesa orientador e discente deverão respeitar o que segue:  

a) É responsabilidade do(a) professor(a) orientador(a) e do(a) discente a organização dos trabalhos de defesa (verificação de
funcionamento dos equipamentos de áudio e mídia, organização do ambiente e providência dos documentos necessários - seja
presencialmente; seja através de videoconferência); 

b) Em caso de queda de energia ou internet, nova data deverá ser agendada imediatamente no primeiro dia útil após o ocorrido,
sem necessidade de aprovação do NPPG e/ou do Responsável de Curso; porém deverá ser comunicado ao Responsável de
Curso via e-mail (e-mail da respectiva Coordenação de Curso), a respeito do ocorrido, bem como deve ser informado nova data
e horário;

c) Em caso da impossibilidade de a defesa ocorrer por motivos de saúde, óbito na família, ou motivo de força maior, o(a)
discente e/ou Orientador(a) deverá comunicar o Responsável de Curso via e-mail (e-mail da respectiva Coordenação de Curso), a

https://youtu.be/xiqVD8vNTZQ


respeito do ocorrido. A comunicação deverá ser formalizada via e-mail em até 48h após a data previamente agendada
para defesa. Uma vez recebido o e-mail, o responsável de curso deverá abrir processo no SUAP e solicitar que o(a)
discente e/ou Orientador(a) anexem documentos comprobatórios do ocorrido. De posse dos documentos solicitados, o
Responsável de Curso determinará nova data para os trabalhos de defesa, em comum acordo com discente e orientador, e dará
despacho para o NPPG, ao mesmo tempo em que comunica a decisão ao Orientador e Discente, via e-mail. A depender da
especificidade do caso e da necessidade, o Responsável de Curso poderá solicitar reunião com o respectivo colegiado, que
avaliará a situação, com registro em Ata (que deverá ser anexada ao processo);

d) Será disponibilizado formulário próprio para avaliação por parte da banca examinadora. Contudo, o formulário (Anexo IV) é
apenas de uso pessoal do examinador, pelo que não se faz necessário a assinatura e entrega ao NPPG ou ao responsável de
curso.

§5º Para tramitação dos documentos, após a defesa do TCC, discente e orientador deverão observar o que segue:

a) Caso o resultado final da defesa do TCC seja “Aprovado sem ressalva” pelos membros da banca examinadora, o(a) discente
terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir da defesa, para entrega do TCC e de todos os demais documentos
desta orientação normativa (no âmbito da Pós-defesa). A este prazo, excetua-se o período de férias do(a) orientador(a);

b) Caso o resultado final da defesa do TCC seja “Aprovado com ressalva” pelos membros da banca examinadora, o(a) discente
terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da defesa, para entrega da versão final do TCC (já corrigida pelo
orientador) e de todos os demais documentos desta orientação normativa (no âmbito da Pós-defesa). A este prazo, excetua-se o
período de férias do(a) orientador(a);

c) Caso o resultado final da defesa do TCC seja “Reprovado” não haverá possibilidade de nova defesa, ficando o aluno
impedido de requerer o certificado de conclusão do curso;

d) É responsabilidade do(a) Orientador(a) a elaboração de Ata de defesa (conforme Anexo V), via SUAP, prezando pela
assinatura eletrônica – Orientador(a) e membros da banca examinadora. Em caso de membros examinadores externos, a
assinatura destes poderá ser digital ou manual, com posterior escaneamento do documento, em PDF, para ser anexado ao
processo;

e) É responsabilidade do(a) discente a elaboração de declaração de entrega da versão final do TCC (conforme Anexo VI);

f) De posse dos documentos necessários (Anexos V e VI), o(a) orientador(a) cria Processo via SUAP, encaminha, com despacho,
para o NPPG. O NPPG recebe o respectivo Processo e o manterá sob posse do setor, pelo que encaminhará documentos ao
Registro Escolar, quando da solicitação da emissão de certificado. NPPG finaliza o respectivo Processo quando da emissão do
certificado.

 

DO REQUERIMENTO DE CERTIFICADO

Art.  6º Após o envio de todos os documentos pós-defesa ao NPPG, o aluno deverá contatar o Registro Escolar do IF Goiano –
Campus Campos Belos, através do e-mail registro.cbe@ifgoiano.edu.br e solicitar documentação necessária para requerimento
do certificado.

§1º Uma vez enviado documento ao Registro Escolar, via e-mail, o referido setor criará processo e seguirá os demais trâmites
junto à Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação e, Reitoria, até que o certificado seja emitido.

DOS CASOS OMISSOS

Art.  7º Casos omissos a esta orientação normativa serão avaliados pelos respectivos colegiados de curso de Pós-graduação Lato
Sensu do IF Goiano - Campus Campos Belos.

Anexo I

Orientação Normativa 01/2021 Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Campos Belos

 

TERMO DE ORIENTAÇÃO – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 

I. - Identificação do Trabalho:

Tema/Título:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Previsão de defesa do trabalho: _______________(mês) de 20__.

II - Compromisso de realização do projeto:

Eu, _____________________________________________________, matrícula nº____________________, comprometo-me a realizar o trabalho
acima referido, de acordo com as normas e os prazos determinados pela coordenação de Pós-graduação Lato Sensu em
________________________________________________________.

 

III - Compromisso de orientação do Trabalho de Conclusão de Curso:

Eu, _____________________________________________________, matrícula SIAPE nº____________________, comprometo-me a orientar o



trabalho acima referido, de acordo com as normas e os prazos determinados pela coordenação de Pós-graduação Lato Sensu em
________________________________________________.

 

Em caso de Coorientação:

Eu, _____________________________________________________, em acordo com a Orientação Normativa 01/2029 da Coordenação de Pesquisa, Pós-
graduação e Inovação do IF Goiano – Campus Campos Belos, comprometo-me a coorientar o trabalho acima referido, de acordo com as normas e
os prazos determinados pela coordenação de Pós-graduação Lato Sensu em _______________________________.

 

Campos Belos, GO, ___ de_____________de 20__.

Assinatura

Nome do Aluno

Assinatura

Nome do Co-orientador - se for o caso

 

Observação: dado que o(a) Orientador(a) deverá anexar o documento escaneado em processo a ser encaminhado ao Núcleo de Pesquisa e Pós-
graduação – NPPG, necessariamente terá que inserir assinatura eletrônica. Logo, entende-se que o(a) Orientador(a) estará ciente e de acordo,
pelo que não se faz necessário a assinatura física deste requerimento.

Anexo II 

Orientação Normativa 01/2021 Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Campos Belos

 

REQUERIMENTO DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 

À Coordenação do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
_____________________________________________________________________do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Goiano – Campus Campos Belos.

Por meio deste, eu, NOME DISCENTE, regularmente matriculado(a) no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
___________________________________________ do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Campos
Belos, com número de matrícula_________________, deste Instituto, venho encaminhar o trabalho desenvolvido sob orientação
do(a) professor(a) NOME ORIENTADOR(A), para o qual solicito providências para a composição da BANCA EXAMINADORA da
Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso a ser instalada no dia ___de __________de 20___, às ___h___min.

Para tanto, em acordo comum acordo com o(a) orientador(a), estou sugerindo os seguintes nomes:

 TITULARES:

01. Prof(a). Dr(a)/Me./Ma. NOME DO ORIENTADOR - orientador(a)

 

02. Prof(a). Dr(a)/Me./Ma. NOME DO PRIMEIRO TITULAR

 

03. Prof(a). Dr(a)/Me./Ma. NOME DO SEGUNDO TITULAR

 

SUPLENTE:

04. Prof(a). Dr(a)/Me./Ma. NOME DO SUPLENTE

 

No aguardo das providências necessárias, 

 

  Campos Belos, GO, ___ de_____________de 20__.



Assinatura

Nome do Aluno

 

Observação: dado que o(a) Orientador(a) deverá anexar o documento escaneado em processo a ser encaminhado ao Núcleo de Pesquisa e Pós-
graduação – NPPG, necessariamente terá que inserir assinatura eletrônica. Logo, entende-se que o(a) Orientador(a) estará ciente e de acordo,
pelo que não se faz necessário a assinatura física deste requerimento.

Anexo III

Orientação Normativa 01/2021 Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Campos Belos

 

REQUERIMENTO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE DEFESA DE

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 

Ao Colegiado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em XXX do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano –
Campus Campos Belos.

 

E u , NOME DISCENTE, aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em
_____________________________________________________________________do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Goiano – Campus Campos Belos, com número de matrícula______________e orientado(a) pelo(a) Prof.(a) NOME ORIENTADOR(A),
venho solicitar a prorrogação do prazo para defesa do trabalho de conclusão do curso, por um período de___ meses ou dias, a
partir do dia ___ de__________de 20___.

 

Justificativa: Aqui deve ser justificado o(s) motivo(s) pelo qual o aluno precisará exceder o período de 18 meses no curso (se
necessário anexar documentos, como atestado, por exemplo, licença saúde, declarações).

 

 

 Campos Belos, GO, ___ de_____________de 20__.

Assinatura

Nome do Aluno

 

Observação: dado que o(a) Orientador(a) deverá anexar o documento escaneado em processo a ser encaminhado ao Núcleo de Pesquisa e Pós-
graduação – NPPG, necessariamente terá que inserir assinatura eletrônica. Logo, entende-se que o(a) Orientador(a) estará ciente e de acordo,
pelo que não se faz necessário a assinatura física deste requerimento.

Anexo IV

Orientação Normativa 01/2021 Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Campos Belos

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DEFESA – PÓS-GRADUAÇÃO EM
_______________________________________________________________________

APENAS PARA USO PESSOAL DO EXAMINADOR
Examinador (a):
Discente:
Orientador (a):
Título Trabalho:

Data de Defesa: ___/____/____
Hora de Início:____________
Hora de Término:__________

Item Critérios de Avaliação Avaliação



01

ESCRITA GERAL:
Organização sequencial, justificativa, profundidade
do tema, relevância e contribuição da pesquisa,
correção gramatical, clareza, apresentação
estética e adequação aos aspectos formais e às
normas da ABNT.

(  ) ótimo
(  ) Bom
(  )
Regular
(  ) Ruim

02
INTRODUÇÃO:
A introdução foi escrita de forma sequencial e
estruturada, com justificativa adequada.

(  ) ótimo
(  ) Bom
(  )
Regular
(  ) Ruim

03
MEDODOLOGIA:
A metodologia é adequada ao propósito do
trabalho?

(  ) ótimo
(  ) Bom
(  )
Regular
(  ) Ruim

04
RESULTADOS E CONCLUSÕES:
As conclusões são claras e têm relação com o
objetivo inicial e resultados obtidos?

(  ) ótimo
(  ) Bom
(  )
Regular
(  ) Ruim

05

APRESENTAÇÃO:
Domínio de conteúdo, utilização de exemplos e
analogias, organização da apresentação,
habilidades de comunicação e expressão, uso dos
recursos audiovisuais, correção gramatical,
apresentação estética do trabalho e tempo de
apresentação.

(  ) ótimo
(  ) Bom
( ) Regular
(  ) Ruim

06
ARGUIÇÃO:
Espontaneidade, autocontrole, interatividade,
capacidade de resposta aos questionamentos.

(  ) ótimo
(  ) Bom
(  )
Regular
(  ) Ruim

Parecer:
(   ) Aprovado sem ressalvas ; 
(   ) Aprovado com Ressalvas; 
(   ) Reprovado.

Aprovado sem ressalvas - TCC aprovado sem necessidade de correções (Vide Art. 5º, §5º, alínea a) da Orientação Normativa
01/2021);
Aprovado com ressalvas - TCC aprovado com necessidade de correções (Vide Art. 5º, §5º, alínea b) da Orientação Normativa
01/2021);
Reprovado - TCC não atende aos requisitos para aprovação (Vide Art. 5º, §5º, alínea c) da Orientação Normativa 01/2021).
Observação: O Anexo IV é apenas de uso pessoal do examinador, pelo que não se faz necessário a assinatura e entrega ao
Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação ou ao responsável de curso.

Anexo V

Orientação Normativa 01/2021 Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Campos Belos

 

ATA DE DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (Elaboração via SUAP)

 

Aos X X dias do mês de XX do ano de XX, às XXhXXmin (horário por extenso), reuniram-se os componentes da banca
examinadora em sessão pública (indicar se presencial ou por videoconferência), para procederem a avaliação da defesa de



Trabalho de Conclusão de Curso, em nível de Pós-graduação Lato Sensu, de autoria de NOME DISCENTE, discente do curso de
Pós-graduação Lato Sensu em XX do Instituto Federal Goiano – Campus Campos Belos. A sessão foi aberta pelo presidente da
Banca Examinadora, Prof. NOME DOCENTE (titulação e nome), que fez a apresentação formal dos membros da Banca. A palavra,
a seguir, foi concedida a(o) discente para, no tempo de 20 a 30 min., proceder à apresentação de seu trabalho. Terminada a
apresentação, cada membro da banca arguiu a(o) examinada(o). Terminada a fase de arguição, procedeu-se à avaliação da
defesa. Tendo-se em vista as normas que regulamentam o curso de Pós-graduação Lato Sensu em XX, e procedidas às correções
recomendadas, o Trabalho de Conclusão e Curso foi XX (APROVADO SEM RESSALVA OU APROVADO COM RESSALVA OU
REPROVADO), considerando-se integralmente cumprido este requisito (para TCC Aprovado sem Ressalva ou Aprovado com
Ressalva) para fins de obtenção do título de ESPECIALISTA EM XX, pelo Instituto Federal Goiano – Campus Campos Belos. A
conclusão do curso dar-se-á quando da entrega definitiva do TCC e cumprimento de todos os requisitos necessários, em acordo
com a orientação normativa 01/2021 da Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. Cumpridas as formalidades da
pauta, a presidência da mesa encerrou esta sessão de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso, e para constar, foi lavrada a
presente Ata, que, após lida e achada conforme, será assinada pelos membros da Banca Examinadora.

Justificativa e comentários sobre o trabalho (preenchimento obrigatório):

Sugestões de alterações do trabalho (Em caso de Aprovação com Ressalvas):

 

Assinado eletronicamente via SUAP

Nome do Orientador

 

Assinado eletronicamente via SUAP

Nome do Examinador 1

 

Assinado eletronicamente via SUAP

Nome do Examinador 2

Observação: Em caso de membros examinadores externos, a assinatura destes poderá ser digital ou manual, com posterior
escaneamento do documento, em PDF, para ser anexado ao processo.

Anexo VI

Orientação Normativa 01/2021 Coordenação de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Campos Belos

 

 DECLARAÇÃO - ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONCLUSÃO DE CURSO

Para os fins que se fizerem necessários perante a Coordenação do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em
________________________________________________, o Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação e a Coordenação de Pesquisa, Pós-
graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Campos Belos, declara-se que a
versão final do trabalho de conclusão de curso atende às solicitações de correções da banca examinadora quando da defesa.
Também, o docente orientador declara estar de acordo com o conteúdo que compõe a versão final do trabalho de conclusão de
curso, bem como ter conhecimento do trabalho, na sua integralidade.

Declara-se mais que discente e docente obedeceram aos critérios de cientificidade no âmbito do desenvolvimento do trabalho
de conclusão de curso, e que não há conflito de interesses.

Finalmente, declara-se que o trabalho de conclusão de curso intitulado
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
foi depositado no Repositório Institucional do IF Goiano, sob responsabilidade do(a) discente
____________________________________________________________, sob número de
registro/protocolo_________________________________________, em acordo com a orientação normativa 01/2021 da Coordenação de
Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Campos Belos.

 

 

Campos Belos, ___ de ____________ de 20___.

 

Assinatura

Nome do Aluno

 



Observação: dado que o(a) Orientador(a) deverá anexar o documento escaneado em processo a ser encaminhado ao Núcleo de Pesquisa e Pós-
graduação – NPPG, necessariamente terá que inserir assinatura eletrônica. Logo, entende-se que o(a) Orientador(a) estará ciente e de acordo,
pelo que não se faz necessário a assinatura física deste requerimento.
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