
 

                                                                                                               

CRONOGRAMA DE COMPROMISSOS DE TRABALHO DE GRADUAÇÃO (TG) 
ENTRE ALUNO/PROFESSOR/SECRETARIA ACADÊMICA - 1º SEMESTRE 2019. 

OBSERVAÇÕES:          Essas datas são improrrogáveis! 

Até 15 de 
fevereiro 

Aluno entrega do termo de compromisso de orientação entre orientador e orientando 
na secretaria acadêmica--(Anexo 1 -Regulamento PTG/TG FATEC Campinas). 

De 16 a 21 de 
fevereiro  

Professor Orientador -Define calendário de orientações com o aluno. 

Aluno – Imprime a ficha de acompanhamento do aluno durante a elaboração do TG  e 
entrega com dados preenchidos na primeira orientação estipulada pelo professor 
orientador-(Anexo 5 -Regulamento PTG/TG FATEC Campinas). 

Até 30 de 
abril 

Aluno - Entrega ao Professor Orientador: 

 1 via do TG para apontamentos e devidas correções. 

Até 15 maio Professor Orientador -Devolve ao aluno para reajustes finais. 

Até 01 de 
junho 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSOS QUÍMICOS 

Aluno -Entrega ao Professor Orientador: 

 TG final em 3 vias, encadernação espiral; 

 Autorização para publicação do TG- (anexo 9 Regulamento PTG/TG FATEC Campinas). 

 Declaração de Autoria-(anexo 10 - Regulamento PTG/TG FATEC Campinas). 

 Termo de plágio (relatório analisado por um software anti-plágio. 
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSOS QUÍMICOS 

Professor orientador- Entrega à Secretaria acadêmica: 

 TG em 2 vias, encadernação espiral; 

 Ficha de Acompanhamento do aluno durante a elaboração do TG-(anexo- 5 Regulamento 

PTG/TG FATEC Campinas). 
 Encaminhamento de Defesa-( anexo 3 Regulamento PTG/TG FATEC Campinas), ou 

 Justificativa de não recomendação para defesa- (anexo- 4 Regulamento PTG/TG FATEC Campinas). 

 Autorização para publicação do TG- (anexo 9- Regulamento PTG/TG FATEC Campinas). 

 Declaração de Autoria-(anexo 10- Regulamento PTG/TG FATEC Campinas). 

 Termo de plágio (relatório analisado por um software anti-plágio. 

13 à 19  de 
junho 

III Semana de Workshop de Trabalhos de graduação 

 Apresentações Oral dos TGs dos alunos. 

 Professor orientador -No término da defesa entregar na secretária acadêmica a 
ficha de avaliação da defesa assinada pelo orientador e membros da banca -( anexo 7- 

Regulamento PTG/TG FATEC Campinas) e  

 Ciência assinada pelo  aluno das orientações para entrega do trabalho final (anexo 11 

a e 11 b -Regulamento PTG/TG FATEC Campinas). 

Até 2 semana 
letiva do 
segundo 
semestre 

2019 

 Aluno - Entregar na secretaria a versão digital do trabalho de graduação, com as 
devidas alterações e correções sugeridas pela banca examinadora. 

 A entrega deve ser realizada em mídia digital. Não serão aceitos trabalhos enviado 
por e-mail 

 Trabalhos com nota superior ou igual a nove (9,0) e indicados pela banca, que 
serão disponibilizados na Biblioteca, deverão entregar além da versão digital uma 
versão impressa observando as “orientações da ficha de orientações para entrega 
da versão final do TG” ((anexo 11 a e 11 b -Regulamento PTG/TG FATEC Campinas). 

 Encaminhamento da versão final do TG assinado pelo professor orientador-( anexo 8- 

Regulamento PTG/TG FATEC Campinas), 
 


