EDITAL Nº 42/ 2016, de 04 de outubro de 2016

Dispõe sobre a convocação de alunos com pendências relativas ao processo de
certificação do Curso de Especialização em Desenvolvimento e Meio Ambiente
A Direção Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
(IFPB) - Campus Monteiro, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com base na
determinação do Colegiado do Curso de Especialização em Desenvolvimento e Meio
Ambiente descrita na ata da oitava reunião do colegiado no ano de 2016, resolve
CONVOCAR os alunos que apresentam pendências relativas ao processo de certificação.
1. DO PÚBLICO CONVOCADO
1.1. Estão sendo convocados os alunos que ingressaram no período 2012.2 no Curso de
Especialização em Desenvolvimento e Meio Ambiente do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba- Campus Monteiro e que não entregaram
a versão final do Trabalho de Conclusão de Curso, mas que cumpriram as seguintes
exigências:
I- Lograram aprovação em todas as disciplinas, cumprindo a carga-horária de 420
horas;
II- Cumpriram a exigência de carga-horária mínima de 75% em cada disciplina do
curso;
III- Obtiveram o conceito aprovado no seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
1.2 A lista dos alunos com pendência se encontra em anexo nesse edital.
2. PERÍODO DE CONVOCAÇÃO
2.1. Os alunos em situação de pendência, conforme o item 1 desse edital, deverão
protocolar no Campus Monteiro, até o dia 30 de novembro de 2016, os seguintes
documentos:
I - Requerimento de certificado de conclusão de curso, com o nada consta da
biblioteca e do CAEST (modelo disponível no setor de protocolo e no controle
acadêmico);
II – Recibo da biblioteca referente à entrega de 01 (uma) via impressa do TCC, com
as correções sugeridas pela banca examinadora;
III – Segunda via impressa da versão final do TCC;
IV – 01 (uma) cópia digital do TCC em CD ou DVD, em pdf e arquivo único;
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V - Documentos pessoais autenticados: documento de identificação (RG ou carteira
de motorista); CPF; Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; CDI
(Certificado de Dispensa de Incorporação) para o gênero masculino, dispensado para
maiores de 45 anos.
2.2. As vias impressas do TCC (01 para a coordenação do curso e 01 para a biblioteca)
deverão conter capa dura e lombada (cor verde e letras douradas), ficha catalográfica e
folha de aprovação assinada por todos os membros da banca examinadora.
2.3. O processo aberto no setor de protocolo deverá ser endereçado à Coordenação do
Curso de Especialização em Desenvolvimento e Meio Ambiente (COESP) do Campus
Monteiro. A Sala de Protocolo está localizada no andar térreo do prédio da administração
do IFPB Campus Monteiro, Ac. Rodovia PB-264 - Bairro Vila Santa Maria.
3. DO NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO
3.1 Não haverá prorrogação do prazo para a entrega dos documentos pendentes.
3.1. O não cumprimento do prazo para a entrega dos documentos exigidos no item 2 desse
edital inviabilizará a emissão do certificado de conclusão do curso.
.

Monteiro, 04 de outubro de 2016.

___________________________________
José Herculano Filho
Diretor Geral – IFPB – Campus Monteiro

ANEXO A – LISTA DOS ALUNOS COM PENDÊNCIA
1- Anderson Bezerra Leite
2- José Wilton Ferreira Rodrigues
3- Maria Josilene Neves Galvão Pereira
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