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ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE *

1. O presente termo tem por objetivo estabelecer compromisso e responsabilidade entre professor/a-
orientador/a e aluno, com a finalidade de assegurar, com qualidade, o atendimento das exigências
necessárias à elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (Projeto e Artigo científico); 

2. O professor/a-orientador/a  deve orientar,  acompanhar  e  avaliar  o  cumprimento das  etapas  do
projeto e do artigo até a conclusão final dos mesmos; 

3. O professor/a-orientador/a deve contribuir com sugestões acerca das referências bibliográficas,
dos métodos e técnicas de pesquisa, bem como deve estimular e incentivar o aluno para que o
resultado do  trabalho  venha  agregar  valor  profissional  ao  orientando e  produção científica  à
instituição. 

4. O aluno deve cumprir junto ao professor/a-orientador/a todos os prazos estabelecidos em todas as
etapas do processo até a conclusão final do TCC. 

5. O aluno deve comparecer aos encontros programados com o professor/a-orientador/a para análise
do trabalho desenvolvido ou discussão de possíveis problemas. 

6. Os acadêmicos estão conscientes do que constitui um caso de plágio no desenvolvimento do TCC
e as possíveis consequências advindas de tal ocorrência. Sendo assim, o aluno será reprovado e
deverá mudar a pesquisa e recomeçar o projeto com outro tema em caso de plágio parcial ou total
em seu trabalho. 

7. Somente será permitida a substituição do professor/a-orientador/a em casos do afastamento deste
do Curso de Educação do Campo (por algum motivo de força maior) ou por decisão conjunta do
professor/a-orientador/a  e  da  coordenação  do  curso,  baseado  em  solicitação,  escrita,
fundamentada do aluno ou do próprio professor/a-orientador/a; 

8. Cabe ao aluno e ao professor/a-orientador/a observarem todas as normas e condições exigidas
para desenvolvimento e apresentação do TCC; 

9. E  por  estarem  de  acordo  ambas  as  partes,  professor/a-orientador/a  e  o/a  aluno/a,  firmam  o
presente termo de compromisso. 

Professor/a-orientador/a

Nome: ____________________________________ 

__________________________________________

_

Assinatura: ________________________________

Data: _____________________________________

Discente

Nome: ____________________________________

__________________________________________

_

Assinatura: ________________________________

Data: _____________________________________

_____________________________________
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPOSÁVEL

 * Entregar a via original deste termo assinado ao docente responsável pelo TCC.
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