
 

 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO 

CONFIRMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 
(via do Aluno) 

Conforme as disposições estabelecidas no regulamento para elaboração do Trabalho de Conclusão de 
Curso – TCC, solicitamos as seguintes informações, que confirmam a orientação do acadêmico abaixo 
designado: 
Nome do acadêmico: _____________________________________________________________________ 
GRR: ___________________________________________________________________________________ 
Telefones (fixo e celular): __________________________________________________________________ 
E-mail: _________________________________________________________________________________ 
Nome do professor: ______________________________________________________________________ 
Linha de pesquisa: _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Disciplina: (    ) MA 085 TCC 1  (    ) MA 087 TCC 2 

Estando de acordo com as condições estipuladas no regulamento, firmam o presente: 

 
___________________  __________________________ 
         Acadêmico                                                                                         Professor 
                                                                                                  (carimbo e assinatura) 
Curitiba ______ de ________________ de 20___. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONFIRMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 
(via do professor) 

Conforme as disposições estabelecidas no regulamento para elaboração do Trabalho de Conclusão de 
Curso – TCC, solicitamos as seguintes informações, que confirmam a orientação do acadêmico abaixo 
designado: 
Nome do acadêmico: _____________________________________________________________________ 
GRR: ___________________________________________________________________________________ 
Telefones (fixo e celular): __________________________________________________________________ 
E-mail: _________________________________________________________________________________ 
Nome do professor: ______________________________________________________________________ 
Linha de pesquisa: _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Disciplina: (    ) MA 085 TCC 1  (    ) MA 087 TCC 2 

Estando de acordo com as condições estipuladas no regulamento, firmam o presente: 

 
___________________  __________________________ 
         Acadêmico                                                                                         Professor 
                                                                                                  (carimbo e assinatura) 
 
Curitiba ______ de ________________ de 20___. 
 
 



 

 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO 

CONFIRMAÇÃO DE ORIENTAÇÃO 
(via da Coordenação) 

Conforme as disposições estabelecidas no regulamento para elaboração do Trabalho de Conclusão de 
Curso – TCC, solicitamos as seguintes informações, que confirmam a orientação do acadêmico abaixo 
designado: 
Nome do acadêmico: _____________________________________________________________________ 
GRR: ___________________________________________________________________________________ 
Telefones (fixo e celular): __________________________________________________________________ 
E-mail: _________________________________________________________________________________ 
Nome do professor: ______________________________________________________________________ 
Linha de pesquisa: _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Disciplina: (    ) MA 085 TCC 1  (    ) MA 087 TCC 2 

Estando de acordo com as condições estipuladas no regulamento, firmam o presente: 

 
___________________  __________________________ 
         Acadêmico                                                                                         Professor 
                                                                                                  (carimbo e assinatura) 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
DISCIPLINA: 
(   ) MA085 – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 
(   ) MA087 – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 
 
Eu ____________________________________________________________________, matrícula GRR 
_________________ acadêmico(a) do curso de Nutrição da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
orientado(a) pelo(a) professor(a) _____________________________________________, declaro para os 
devidos fins que seguirei as normas exigidas pela UFPR para elaboração do: 
(   ) projeto / (   ) trabalho referente à disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso (   ) I / (   ) II. 
 
Estou ciente de que deverei realizar as devidas citações e referências das obras utilizadas no corpo do 
trabalho, seguindo as “Normas para apresentação de documentos científicos”, da UFPR. Caso não 
apresente estas indicações, caracterizando crime de plágio, estou ciente das implicações legais decorrentes 
deste procedimento, inclusive no que se refere à reprovação na disciplina. O Código Penal em vigor, no 
Título que trata dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual, dispõe sobre o crime de violação de direito 
autoral – artigo 184 – trazendo o seguinte teor:  
 
Violar direito autoral: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 
 
Declaro, ainda, que é de minha inteira responsabilidade o texto que será apresentado para obtenção de 
aprovação na referida disciplina. 
Curitiba, ____ de _______________ de _______. 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Acadêmico(a) 


