
CENTRO INTEGRADO DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO  
 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO -FAESF  
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COORDENAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO  
 

RESOLUÇÃO DE NUTRIÇÃO Nº02/2012  
 

Dispõe sobre o Calendário de trabalho de conclusão de curso e monografia 
para o curso de Nutrição da FAESF.  
 

A COORDENADORA DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA FACULDADE DE 
ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF, no uso de suas atribuições 
regimentais, considerando deliberação do NDE em reunião realizada dia 
02/08/2011 sobre a necessidade de estabelecer uma programação de trabalho 
de conclusão de curso e monografia para a turma concluinte do período 2013-2 
do curso de Nutrição da FAESF.  
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º - Tendo em vista o disposto na Resolução CNE/CES nº 5, de 7 de 
novembro de 2001 da Câmara  de Educação Superior do Conselho Nacional 
de Educação que Instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Nutrição e nelas, a obrigatoriedade do Trabalho de Curso e 
ainda o que estabelece a Resolução da FAESF Nº003/2008, institui o 
Calendário na forma do Art.2 desta Resolução:  
 

Art. 2º - Os discentes das Turmas “D e E”, concluintes do Curso de Nutrição da 
FAESF do período 2013-1/2013.2 deverão cumpri os prazos abaixo 
estabelecidos, sob pena de não concluir o curso:  
 

a) Prazo de entrega da versão final do projeto da Monografia para o 
professor orientador,via e-mail: 23/11/2012. 

b) Prazo para entrega da versão final do projeto impresso em três vias para 
a coordenação de nutrição: 07/12/2012. 

c) Divulgação pela Coordenação da lista de alunos, respectivos 
orientadores e membros da banca para qualificação do projeto: 
12/12/2012.  

d) Prazo de encaminhamento da versão final do projeto impresso pela 
Coordenação aos membros da banca: 12/12/2012.  

e) Apresentação das bancas examinadoras: 18 a 19/12/2012.  
f) Prazo para entrega do projeto da Monografia, com as correções 

sugeridas pela banca examinadora junto à coordenação de nutrição, 
com o visto do orientador para encaminhamento a comissão de ética e 
pesquisa: 02/01/2013 

g) Prazo de entrega da versão final do Trabalho de Conclusao de Curso II 
da Monografia para o professor orientador, via e-mail: 14/06/2013. 



h) Prazo para entrega do Trabalho de Conclusão de Curso II da 
Monografia, junto à Coordenação de Nutrição, com o visto do 
Orientador: 21/06/2013;  
 

i) Prazo para entrega da versão final da Monografia impresso em três vias 
para a coordenação de nutrição:21/06/2013. 
 

j) Divulgação pela Coordenação da lista de alunos, respectivos 
orientadores e membros da banca para apresentação da Monografia: 
25/06/2013.  

k) Prazo de encaminhamento da versão final da Monografia pela 
Coordenação aos membros da banca: 25/06/2013.  

l) Apresentação das bancas examinadoras:  02 e 03/07/2013.  
 

m) Prazo para entrega das brochuras e do CD na coordenação do curso, 
com as correções das ressalvas sugeridas pela banca examinadora e 
com a Ata da Defesa assinada pelos membros da banca, devidamente 
identificados: 03\01\2013. 

 

Art.3º -Para os fins do que estabelece o art.2º, “c” desta Resolução o(a) 
aluno(a) deverá entregar o Trabalho de Conclusão de Curso I e oTrabalho de 
Conclusão de Curso II  com formulário constante como anexo desta Resolução 
preenchido, na Coordenação de Nutrição, em 2(duas) vias, sendo que uma 
ficara como comprovante de entrega do(a) aluno(a).  
 

Art. 4º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  
 

Floriano(PI), 17 de outubro de 2012.  
 

Profª. Maria do Perpétuo Socorro Carvalho Martins  
Coordenadora do Curso de Nutrição  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO  I  
 
 

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO -FAESF  
 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE NUTRIÇÃO  
 
 

Senhora Coordenadora  
 

Eu_________________________________________________________  
 

aluno(a) da Turma “D” “E”, concluinte no período 2013-2, vem perante V.Sa 
apresentar o seu tema para Monografia que será apresentada como requisito 
para cumprimento da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I e II, o qual 
versará sobre: ___________________________________________________. 
Com o aval do meu orientador o 
professor:_______________________________________________________. 
 

 

                                        (assinatura do orientador) 
 

Assim, aguardo a publicação por parte desta Coordenação da banca 
examinadora da monografia, para que fins de conclusão do trabalho.  
 

Floriano(Pi)___/___/____  
 

                                Assinatura aluno(a)  
 
 

_______________________________________________________ 
                         COORDENAÇÃO DE NUTRIÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


