
   

Cronograma de Projeto de Pesquisa – 2010.2 

 
Data Evento 

21 a 30 de Junho 
Definição de professor orientador 

Entrega do Termo de Aceite da Orientação 

10 de agosto 
Informações gerais para a turma do 7º período – entrega da ficha de 

freqüência – definição de horário e dia da orientação 

Até o 5º dia útil do mês 

subsequente 

Professor e/ou acadêmico entregar ficha de freqüência da orientação 

devidamente preenchida e assinada 

28 de setembro 

Professor orientador deverá entregar para Coordenação de estágio a 

ficha de avaliação (PI) do acompanhamento do Projeto e a Coord. de 

Estágio encaminha para o Prof. de Pesquisa Educacional II  

 

PI – título, problema, objetivos, metodologia, justificativa,  

cronograma, recursos e capas.  

06 a 08 de outubro 
Coordenação de Estágio fará a organização da banca examinadora, do 

horário para apresentação e divulgação para acadêmicos  

16 de novembro 
Prof. orientador deverá entregar para Coordenação de estágio o termo 

de apto para apresentação oral 

23 de novembro 

Acadêmicos entregarão para prof. de pesquisa Educacional II duas 

vias do projeto com assinatura do professor orientador, em seguida 

será entregue para Coordenação de Estágio que fará a distribuição 

para os professores das bancas. 

26 e 30 de novembro 

03 e 07 de dezembro 

Apresentação oral do projeto (na sala de aula e no 2º horário – todos 

os acadêmicos da turma deverão assistir) 

PII – Projeto completo e encadernado – de acordo com as 

normas da ABNT 

14 de dezembro 

Entrega da cópia definitiva do projeto e gravação de todo o trabalho 

em CD (o acadêmico deverá entregar o trabalho assinado para o Prof. 

de Pesquisa Educacional II e ele encaminha para a Coordenação de 

Estágio) 

 



   

Proposta de sugestão para orientações (atividades por semana) 
 

09 a 14 de agosto Título 

 

16 a 21 de agosto Problema e objetivos 

 

23 a 28 de agosto Justificativa 

 

30/08 a 04 de setembro Metodologia 

 

06 a 11 de setembro Cronograma 

 

13 a 18 de setembro Recursos 

 

20 a 25 de setembro Capas  

 

27/09 a 02 outubro Termo de Aceite e questionários 

 

04 a 09 de outubro Hipóteses ou questões norteadoras 

 

18 a 23 de outubro Referencial teórico  

 

25 a 30 de outubro Referencial teórico 

 

01 a 06 de novembro Referências bibliográficas 

 

08 a 13 de novembro Revisão geral de ABNT, conteúdo e ortografia 

 

16 a 20 de novembro Elaboração e correção dos slides 

Preparação para apresentação oral 

Encadernação de 2 cópias do projeto e entrega 

27 de novembro a 13 de 

dezembro 

Correção final no projeto 

Encadernação final, pegar assinaturas 

Entrega para o Prof. de Pesquisa Educacional II 

 

 

 

 


