
 
 
 

                                                                                                                 
 

CRONOGRAMA DE COMPROMISSOS DO PROJETO TRABALHO DE GRADUAÇÃO (PTG) 

ENTRE ALUNO/PROFESSOR ORIENTADOR/SECRETARIA ACADÊMICA - 1º SEMESTRE 

2018 

OBSERVAÇÕES: 

Essas datas são improrrogáveis! 

Até 9 março 
Aluno -Entrega do termo de compromisso de orientação entre orientador e 

orientando na secretaria acadêmica- --(Anexo 1- Regulamento PTG/TG FATEC Campinas). 

De 21 a 29 de 

março  

Professor Orientador -Define calendário de orientações com o aluno. 

Aluno - Imprime ficha de acompanhamento do aluno durante a elaboração do 

PTG   e entrega com dados preenchidos na primeira orientação estipulada pelo 

professor orientador- (Anexo 5- Regulamento PTG/TG FATEC Campinas). 

Até 30 maio 

Aluno -Entrega ao Professor Orientador: 

 Projeto trabalho de graduação para últimas verificações. 

Até 8 junho Professor Orientador -Devolve ao aluno para reajustes finais. 

Até 15 junho 

Aluno -Entrega ao Professor Orientador: 

 Projeto trabalho graduação (PTG) em 2 vias, encadernação espiral; 

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

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

 Autorização de publicação (anexo 9-  Regulamento PTG/TG FATEC Campinas) 

Professor orientador -Entrega na secretaria: 

 PTG em 1 via, encadernação espiral (para GTI – o orientador 

entrega 2 vias na secretaria) 

 Ficha de Acompanhamento do aluno durante a elaboração do PTG- 

(anexo 5- Regulamento PTG/TG FATEC Campinas). 

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

 Encaminhamento de qualificação-( anexo 3 Regulamento PTG/TG FATEC 

Campinas)  
ou 

 Justificativa de não recomendação para qualificação- (anexo 4- 

Regulamento PTG/TG FATEC Campinas). 

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

25 a 30 junho 

 Apresentações: as apresentações serão realizadas no workshop de 

trabalhos de graduação por meio de pôster de 0,90 por 1,00 m, padrão 

FATEC Campinas (disponível no site da FATEC Campinas) que serão 

avaliados por professores de uma comissão avaliadora; 

 Professor orientador -No término do workshop dos PTGs o orientador  

deverá entregar na secretaria acadêmica a ficha de avaliação ( anexo 6- 

Regulamento PTG/TG FATEC Campinas). 
 


