
   

Cronograma do TCC – 2010.2 
 

Data Evento 

21 a 30 de Junho 
Definição de professor orientador 

Entrega do Termo de Aceite da Orientação 

12 de agosto 

Informações do Regulamento de TCC para a turma do 

8º 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 

30 de setembro 
Professor entregar para Coordenação de estágio a ficha 

de avaliação (PI) do acompanhamento do TCC 

06 a 08 de outubro 
Definição da banca examinadora 

Definição do horário para apresentação 

18 de novembro 
Prof. orientador entregar para Coordenação de estágio 

o termo de apto para apresentação oral 

01 de dezembro 

Acadêmicos entregam na coordenação de estágio 3 

vias da monografia com assinatura do professor 

orientador 

09 de dezembro Apresentação oral da monografia 

16 de dezembro 
Entrega da cópia definitiva da monografia (capa dura) 

e gravação de todo o trabalho em CD 

 

 

 

 

 



   

 

Proposta de sugestão para orientações (atividades por semana) 
 

09 a 14 de agosto Discussão do projeto 

 

16 a 21 de agosto Início da introdução  

 

23 a 28 de agosto Metodologia 

 

30/08 a 04 de setembro Elaboração de instrumentos para pesquisa de campo 

Desenvolvimento 

06 a 11 de setembro Aplicação dos instrumentos 

Desenvolvimento 

13 a 18 de setembro Tabulação dos dados dos instrumentos 

Desenvolvimento 

20 a 25 de setembro Desenvolvimento 

 

27/09 a 02 outubro Desenvolvimento 

 

04 a 09 de outubro Desenvolvimento 

 

18 a 23 de outubro Considerações finais 

 

25 a 30 de outubro Conferências nas referências bibliográficas 

 

01 a 06 de novembro Revisão final na introdução 

 

08 a 13 de novembro Resumo e abstract 

 

16 a 20 de novembro Parte pré texto (capas iniciais) 

 

22 a 27 de novembro Correção geral e final na monografia 

Encadernação de 3 cópias 

29/11 a 04 de dezembro Elaboração e correção dos slides 

 

06 a 08 de dezembro Preparação para apresentação oral 

 

 

 


