TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO DOCENTE
Eu,____________________________________________________________, professor do Curso
de ___________________ da Faculdade Lions declaro para os devidos fins que se fizerem
necessários

que

concordo

em

assumir

a

orientação

do

TCC

da

________________________

da

Turma___________________________,

disciplina

de

assumindo

o

compromisso de:
1. Estar presente nas orientações previstas pela Coordenação de TCC;
2. Orientar, acompanhar e ensinar os orientandos na elaboração do TCC;
3. Não inserir novos alunos na sala de aula da Plataforma, informar ocorrências sobre a
necessidade de inserção de alunos diretamente à Coordenação de Ensino;
4. Não orientar alunos que não tenham preenchido, assinado e entregue via Plataforma o termo
de compromisso de orientação discente e plágio;
5. Preencher periodicamente a Ficha de Acompanhamento de Orientação de cada aluno e
enviá-la a coordenação de TCC ao final de cada mês e a caixa de feedback sobre a correção
do trabalho do aluno;
6. Entregar toda documentação de orientação devidamente preenchida à Coordenação de TCC:
Ficha de Acompanhamento de Orientação, Termo de Compromisso de Orientação Docente,
Termo de Compromisso de Orientação Discente e Plágio, Cópia das Atas de Qualificação e
Defesa, Cópia das Fichas de Avaliação de Qualificação e Defesa.
7. Verificar se o (a) orientando (a) não plagiou o TCC, sob pena de responsabilidade
administrativa civil e penal;
8. Ter ciência das regras definidas pela Faculdade Lions sobre os procedimentos e normativas
de orientação;
9. Seguir as normativas expressas no Guia para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos para
orientação e estrutura dos projetos e artigos;
10. Cumprir a carga horária definida no horário do curso, para orientação, sendo proibida a
orientação em outros dias e horários;
11. Utilizar a Plataforma Google for Education para realizar as orientações que deverão ser
devidamente gravadas e disponibilizadas na sala da disciplina;
12. Cumprir, rigorosamente, os prazos estabelecidos em Calendário de Orientação de TCC e/ou
pela Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso, para a entrega das diversas etapas
do trabalho e documentação.
Goiânia, ____ de ______________ de 2021.
__________________________
Assinatura do (a) Orientador (a)

