Termo de Ciência e Responsabilidade - TC

Eu, ___________________________________________, acadêmico (a) matriculado (a) no _____
período, turno ___ do Curso __________________ das Faculdades Santo Agostinho, ano ________,
orientado pelo(a) Professor(a) _____________________________ CONCORDO com este Termo de
Ciência e Responsabilidade, declarando conhecimento sobre meus compromissos abaixo listados:

1.
Estou ciente que a pesquisa e a escrita do Trabalho de Curso (TC) devem, necessária e
obrigatoriamente, ser acompanhadas pelo meu Orientador e que o envio apenas do produto final
implicará em reprovação do TC.
2.
Estou ciente de que a existência, em meu Trabalho de Curso (TC), de trechos iguais ou
parafraseados de livros, artigos ou sites da internet sem a referência da fonte, é considerada
plágio, podendo me levar a responder a processo criminal (Código Penal, artigo 184) e civil (Lei
9.610, de 18 de fevereiro de 1998, e artigo 927 do Código Civil de 2002) por violação de direitos
autorais e a estar automaticamente reprovado na disciplina de Trabalho de Curso.
3.
Estou ciente de que, se for comprovado, por meio de arguição ou outras formas, que o texto do
Trabalho de Curso (TC) não foi elaborado por mim ou é igual a outro já existente, serei
automaticamente reprovado na monografia.
4.
Estou ciente de que a correção gramatical, formatação e adequação do Trabalho de Curso
(TC) às normas utilizadas pela FASA e pela ABNT ou Vancuver, são de minha inteira
responsabilidade, cabendo ao Orientador apenas a identificação e orientação de problemas no texto
relativos a estes aspectos, mas não sua correção ou alteração.
5.
Estou ciente de que se eu não depositar o Trabalho de Curso (TC), no prazo estabelecido,
não poderei fazer apresentação da monografia, estando automaticamente reprovado na disciplina
de TC.
6.
Estou ciente de que se eu não comparecer, em pelo menos cinco encontros, no decorrer do
semestre estarei automaticamente reprovado.
7.
A versão final do Trabalho de Conclusão de Curso, após a apresentação oral, deverá ser entregue
conforme prazo estabelecido pela coordenação de curso.

Montes Claros, ______ de _____________ de 20___.

____________________________________
Assinatura do acadêmico

