
 
 

 
TERMO DE CIÊNCIA APÓS DEFESA 

 
Eu ____________________________________________, RA _________________ e 

_______________________________________________, RA ____________________, aluno(s) 
do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, apresentamos o Trabalho de 
Graduação intitulado “___________________________________________________________”. 
Após a defesa estamos cientes de que a nota do trabalho escrito e o sistema para internet 
desenvolvido estão pendentes, necessitando de correções sugeridas pelos membros da Banca 
Examinadora, conforme as três cópias encadernadas corrigidas. 

 
Orientações e prazos de entrega após Defesa 

 
Até 14/12/2017 – Entregar na Secretaria Acadêmica: 

 Uma cópia impressa do Trabalho de Graduação, em versão final encadernada, além do 
CD para o acervo digital (constando o nome do aluno, curso e título do TG) com o arquivo 
do trabalho escrito no formato .pdf e .doc (Word), e, caso tenha o sistema copiar todos os 
arquivos para a sua execução. 

 As 02 (duas) cópias utilizadas pela Banca Examinadora na Defesa; 

 Declaração que houve correção da língua portuguesa, assinada pelo profissional da área 
de Letras; 

 ANEXO 9* - Autorização para publicação de Trabalho de Graduação, devidamente 
preenchida (com caneta esferográfica azul ou preta) e assinada pelo aluno e orientador 
(esta autorização é individual); 

 ANEXO 10* - Declaração de artigos apresentados por meio de resumo expandido (se 
houver), assinada pelo orientador. 
 

De 15/12 a 20/12/2017: 

 O orientador deverá dar ciência na capa da versão final encadernada, entregando-a na 
Secretaria Acadêmica, juntamente com o ANEXO 8*, para garantir que as correções foram 
atendidas e, assim, o aluno poderá providenciar: 

 
Até 08/01/2018: 

 Prazo para encaminhar o arquivo no formato .doc (word) para o e-mail 
f171bibli@cps.sp.gov.br, após a entrega da ciência do orientador, para que a 
bibliotecária da Fatec Jales emita a Declaração de que as normas da ABNT foram 
atendidas. 

 
Até 19/02/2018 – Entregar na Secretaria Acadêmica: 

 A impressão em Capa Dura (cor preta, com letras em cor dourada), juntamente com a 
Declaração de correção da ABNT emitida pela Bibliotecária da Fatec.  
 

Observação: o aluno que não cumprir a entrega dos itens citados acima estará pendente 
com Secretaria Acadêmica. 

 
*Anexos disponíveis no site da Fatec Jales, no menu Graduação>Sistemas para Internet> 
Trabalho de Graduação. 
 

aluno(a)  professor(a) orientador 
 
 

  

aluno(a)   
 
 

Jales,  ___ de ______________ de _____. 


