
Cronograma da disciplina TCC – 2
o
 Semestre de 2012  

Para alunos já matriculados em EQ034 e EQ050. 

Atividade Prazo 

 

Alunos entregam uma versão preliminar do TCC para o Supervisor para 

que o mesmo tome ciência do trabalho desenvolvido. 

 

até 05/11/2012 

 

Alunos entregam a versão final do TCC em duas formas: 

1) 02 (duas) cópias impressas e encadernadas, seguindo o padrão definido 

pela disciplina, na Secretaria de Graduação da FEQ. Até as 12:00 h. 

2) Arquivo eletrônico (exclusivamente tipo DOC) que deverá ser 

carregado no portfólio individual no ambiente do Ensino Aberto (no caso 

de duplas, basta carregar no portfólio de um dos integrantes).  

ATENÇÃO: o nome do arquivo deverá ser composto pelo(s) RA’s 

do(s) aluno(s) e a extensão “.DOC”. No caso de duplas os RA’s 

deverão ser separados por “_”, em ordem crescente de RA. Exemplo: 

055678_058765.doc  

NÃO SERÃO ACEITOS ARQUIVOS FORA DESSE FORMATO! 

Supervisores entregam o Formulário de Acompanhamento 

preenchido e assinado. 

 

até 12/11/2012 
 

 

Comissão de Graduação sorteia os examinadores dos trabalhos e os 

distribui para correção. 

 

até 12/11/2012 

 

Examinadores entregam os trabalhos corrigidos, juntamente com a 

Formulário de Avaliação (preenchido e assinado), na Secretaria de 

Graduação, até as 12:00 h, atribuindo obrigatoriamente uma nota de 0 a 

10. Trabalhos que apresentarem nota de algum dos examinadores inferior a 

5,0 deverão ser refeitos. Os trabalhos retornarão apenas aos avaliadores 

que atribuíram nota inferior a 5,0. 

 

até 27/11/2012 

Divulgação das notas de avaliação 29/11/2012 
 

Trabalhos que tiveram que ser refeitos deverão ser entregues seguindo 

novamente as mesmas normas (cópia impressa na Secretaria de Graduação 

e eletrônica no ambiente do Ensino Aberto), até as 12:00 h, com as 

correções solicitadas pelo(s) examinador(e)s.  

 

Até 07/12/2012 

Alunos realizam avaliação suplementar do TCC (em forma de poster), de 

acordo com as normas estabelecidas na Instrução Normativa CG/FEQ 

02/08. Presença obrigatória de todos os alunos da disciplina neste dia. 

(Observação abaixo)  

 

 

 11/12/2012 

Examinadores devolvem à CG/FEQ os trabalhos corrigidos, com a nota 

final.  
até 13/12/2012 



  

Observações importantes: 

1. A impressão dos posters deve ser agendada no período a ser divulgado 

oportunamente. Não deixem para a última hora pois neste semestre temos 42 

posters em avaliação. 

2. A avaliação no dia 11/12 é uma atividade normal da disciplina e é realizada no 

período entre 12 horas (fixação dos posters) e 17 horas, portanto programem-se 

para comparecer no horário previsto. O não comparecimento implicará na atribuição 

de nota zero nesta atividade. Nos trabalhos realizados em duplas os dois alunos 

deverão estar presentes. 


