UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
Departamento de Ciências Econômicas
COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

TERMOS DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO
(imprimir em “frente e verso” da folha)

(I)
TERMO DE COMPROMISSO DISCENTE
Eu, _________________________________________________________________, portador da
Carteira de Identidade número _____________________________, aluno(a) regularmente
matriculado(a) no Curso de Ciências Econômicas sob matrícula nº__________________ declaro
estar ciente das regras definidas pelo Colegiado do Curso (conforme resolução específica, em
vigor) para o processo de realização do Trabalho de Conclusão de Curso, cumprindo, assim, os
créditos das disciplinas Técnicas de Pesquisa em Economia II e Pesquisa Aplicada à Economia I
e II.
Declaro, ainda, que me comprometo a cumprir rigorosamente as indicações e os prazos
definidos para a entrega das diversas etapas do trabalho, bem como a estar em todos os
encontros previstos com o(a) Professor(a) ____________________________________________
orientador(a) do trabalho.

Ilhéus-BA, Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, _____ de _________________ de 201__.

_______________________________________
Assinatura do(a) Aluno(a)

_______________________________________
Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a)

Contatos do aluno(a):
e-mail: ________________________________________________________________________
Telefones: _____________________________________________________________________
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(II)
TERMO DE ACEITE/COMPROMISSO DO PROFESSOR ORIENTADOR
Eu, ________________________________________________________________, Professor(a)
da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), lotado(a) no Departamento _________, declaro,
para os devidos fins, estar de acordo em assumir o compromisso de orientação do Trabalho de
Conclusão de Curso do(a) aluno(a) _________________________________________________,
durante toda a sua realização processual, inclusive, no que se refere ao seu acompanhamento,
mesmo durante a realização das disciplinas Técnicas de Pesquisa em Economia II e Pesquisa
Aplicada à Economia I e II.

Tema do trabalho, mesmo que provisório:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ilhéus-BA, Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, _____ de _________________ de 201__.

__________________________________________________
Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a)

-----------------------------------------------------------------------(III)
TERMO DE ROMPIMENTO/DESISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO
Mediante este termo, encerra-se a relação de orientação firmada e assinada, neste mesmo documento. O encerramento
se dá mediante solicitação explicitada pelo(a) discente [___] e, ou professor(a) orientador(a) [___], de acordo ao motivo
sinalizado abaixo:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ilhéus-BA, Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, _____ de _________________ de 201__.

_______________________________________________
Assinatura do(a) Discente
_______________________________________________
Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a)
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