
PARECER DE
ADMISSIBILIDADE

PERÍODO
2017.1

CURSO:
DIREITO

DISCIPLINA:
TCC II - MONOGRAFIA

Ilmo. Sr. Prof. Phablo Rodrigues de Oliveira

Coordenador do Curso de Direito da Faculdade Maurício de Nassau –
FAP/Parnaíba–PI.

Eu,______________________________________________________,
professor(a) orientador(a) do(a) acadêmico(a)

______________________________________________________, cujo título do TCC

é_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________”,

venho perante Vossa Senhoria apresentar o PARECER DE ADMISSIBILIDADE do

trabalho proposto pelo(a) referido(a) aluno(a), afirmando que, após os costumeiros

ajustes e as correções realizadas no seu conteúdo, encontram-se preenchidos os

requisitos determinados por esta IES, bem como nas demais normas que disciplinam

os trabalhos acadêmicos não podendo, dessa forma, sofrer modificações no que se

refere aos aspectos metodológicos, tema e outros aspectos que impliquem numa

mudança maior da estrutura proposta. Nesse sentido, somos pela sua admissibilidade.

Ressalta-se que o inteiro teor do referido trabalho é de

responsabilidade do acadêmico.

Parnaíba, ___ de _____________ de ______.

Atenciosamente,

___________________________________

Nome do(a) professor(a) Orientador(a)
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