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Termo de Responsabilidade para alunos de PÓS-GRADUAÇÃO 

Eu __________________________________ CPF______________ , aluno(a) do Curso 
de Pós Graduação em _____________________________ desta Instituição de Ensino 
Superior. 

DECLARO, para todos os fins de direito e que se fizerem necessários, que tenho ciência que só poderei receber a 

certificação da pós-graduação quando estiver cumprido todas as exigências legais em todos os seguimentos da IES. E 

somente após ter o certificado da especialização em mãos é que posso gozar dos direitos aspirados. 

Para receber a certificação será necessário cumprir com os seguintes itens: 

- Administrativo: 

- Entregarei na secretaria acadêmica todos os documentos abaixo: 

- RG 
- CPF 
- Titulo de Eleitor 
- Carteira Reservista 
- Diploma 
- Histórico da Graduação 
- Comprovante de Residência 
- Comprovante de Votação 
- 2 fotos 3x4 

- Pedagógico: 

- Cumprirei toda a carga horária das disciplinas da matriz curricular e ter nota superior a 7,0 em todas as disciplinas. 

- Farei o artigo científico e terei nota superior a 7,0. Assumo total responsabilidade pelo aporte ideológico e referencial 

conferido no artigo produzido e tenho ciência que o professor orientador dará a nota de acordo com o conteúdo do 

artigo, pois a estrutura sou eu (aluno) que tenho que adequar o artigo de acordo com as regras da ABNT, NBR e as 

normas da instituição.  

Cuidado com o plágio e com a facilidade de pagar outra pessoa para produzir no seu lugar: O Código Penal em vigor, 

no Título que trata dos Crimes Contra a Propriedade Intelectual, dispõe sobre o crime de violação de direito autoral – 

art. 184 – que traz o seguinte teor: Violar direito autoral: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. E 

os seus parágrafos 1º e 2º, consignam, respectivamente 

- Financeiro. 

- Cumprirei o pagamento da matricula mais todas as mensalidades do carnê. 

 Arapiraca,___ de _______de____ 

________________________________ 

Assinatura do declarante (Legível) 

http://www.fera-al.com.br/

