
          

 
TERMO DE COMPROMISSO COM A COORDENAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO 

CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO UNISALESIANO ARAÇATUBA 

 

Eu, ________________________________________________________ estudante do 10º semestre 

do Curso de Medicina Veterinária do UniSALESIANO Campus Araçatuba, portador da Carteira de 

Identidade nº ____________________ e CPF no ______________________ declaro estar ciente das 

condições gerais para a realização da Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, comprometendo-

me, sob pena de reprovação caso não cumpra rigorosamente todas as atribuições previstas no 

Regulamento Geral do Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Medicina Veterinária (TCCMV) 

descritas abaixo, dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma da disciplina: 

Art. 13º São deveres dos estudantes: 
I- Manter-se informado e cumprir as normas deste Regulamento e os prazos estabelecidos 

relativos ao TCCMV, acompanhar os avisos publicados em edital e responder prontamente a 
convocações; 

II- Entregar ao Coordenador de TCCMV, no prazo estabelecido, formulário contendo o título do 
TCC a ser desenvolvido, o nome do orientador bem como a assinatura do mesmo 
concordando com a orientação e o tema; 

III- Acatar, caso não entregue o formulário com o nome do orientador e título escolhido no prazo 
estabelecido, a indicação de orientador feita pelo Coordenador de TCCMV; 

IV- Alterar o título do TCC, assim como trocar de orientador, somente após comunicação por 
escrito à Coordenação do TCCMV e posterior aprovação da alteração; 

V- Cumprir o plano e cronograma de trabalho estabelecido em conjunto com o orientador; 
VI- Entregar nos prazos previstos as 2 (duas) cópias do trabalho TCCMV, encadernados 

individualmente, em capa transparente, para posterior arguição da Banca Examinadora. As 
cópias deverão ser entregues pessoalmente ou através de procuração pública no prazo e 
local previamente estipulados pela coordenação do TCCMV; 

VII- Estar apto para apresentação do TCCMV na data prevista, durante o mês de novembro do 
10º semestre, sem possibilidade de adiamento desta, com exceção para problemas de saúde 
comprovados, sob pena de reprovação; 

VIII- Entregar nos prazos previstos versão final corrigida do TCC para a Coordenação do TCCMV. 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do(a) aluno(a) 

 
 

_________________________________________ 
Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso 
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