
 

 

ANEXO 1 

 

Declaração de anuência 

da Orientadora, Coorientadora (se houver) e da Orientanda 

 
 

Eu, _____________________, CPF ____________________, com currículo Lattes em 

____________________, lotada no Ponto Focal ____________________________________, 

declaro ser a orientadora do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da discente abaixo assinada. 

 

Eu, _____________________, CPF ____________________, com currículo Lattes em 

____________________, com vínculo com a organização 

____________________________________, declaro ser a coorientadora do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) da discente abaixo assinada durante o período de ___________ 

semestres. 

 

Eu, _______________________, CPF ____________________, discente do Ponto Focal 

___________________, do Curso de Pós-graduação em Propriedade Tecnológica e Transferência 

de Tecnologia para Inovação,  matrícula:______________________, regularmente matriculada, 

com currículo Lattes em ______________________, declaro aceitar a orientação do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) pela docente abaixo assinada e defender em ______ semestres. 

 

Declaramos estar cientes de que: 

(i) o TCC do PROFNIT deverá conter o logo do FORTEC e o logo do PROFNIT, ou outra 

sugestão ainda em definição; 

(ii) conhecemos o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso do PROFNIT, bem como 

das atribuições do professor/orientador e das atividades a ele atribuídas, tendo em vista o 

cronograma do programa de pós-graduação; 

(iii) iremos utilizar as minutas de documentos de Exame de Qualificação de TCC e de Defesa de 

TCC; 

(iii) conhecemos o Regimento e Normas Acadêmicas Nacionais do PROFNIT, assim como as 

Normativas do Ponto Focal UFBA. 

(iv) o número total de orientandos de pós-graduação que a orientadora está orientando não pode 

ser superior ao máximo permitido pela CAI e não pode exceder o limite estabelecido pela CAPES. 

A discente declara que se compromete a: 

i. Estar presente nas tutoriais de orientação periódicas conforme agendamento prévio da 

orientadora e dentro do período previsto no seu ENA de seleção;  

ii.  Estar presente nas reuniões periódicas do grupo de pesquisa; 



 

iii. Receber e analisar as sugestões de melhorias da orientadora e providenciar as respectivas 

demandas; 

iv. Incluir, no mínimo, sua orientadora, sua co-orientadora quando houver, na autoria dos 

textos que forem produzidos conjuntamente durante o seu mestrado, mesmo quando 

publicados após o término do mestrado. 

v. Cumprir o Cronograma do seu Projeto de TCC. 

 

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do discente 

___________________________________________ 

Assinatura do professor orientador/carimbo 

____________________________________________ 

Assinatura do coorientador (se houver): 

____________________________________________ 


