CRONOGRAMA DE ETAPAS DO TCC/2022
TCC – REGULAR (*Entregas individuais)
ETAPA 1 – 29/04/2022
 Entrega do termo de aceite de orientação assinado pelo orientador*.
 Entrega do pré-projeto:
a) Resumo da proposta temática do artigo científico.
*A escolha do tema do artigo científico é do orientador.
** O artigo científico deverá seguir as normas da Revista Revela que
estão no site da instituição.
ETAPA 2 – 27/05/2022
 Entrega do projeto de TCC. O mesmo deverá apresentar:
a) Introdução:
 O que te levou a realizar o estudo? Por que você pretende fazer este
estudo? Qual a contribuição do estudo para a Ciência? Qual o objetivo do
estudo?
b) Métodos:
 Qual será a amostra do estudo? Qual o desenho experimental? Quais
métodos serão utilizados para coletar dados? Qual o tratamento
estatístico?
c) Cronograma de execução do estudo.
ETAPA 3 – 21/10/2022
 Entrega de 3 cópias encadernadas da versão final para os alunos que
passarão por banca.
ETAPA 4 – 25/11/2022
 Entrega da versão final (por e-mail ao orientador)
 Entrega da declaração da versão final assinada pelo orientador
 Envio juntamente com a ata de avaliação preenchida para lançamento da
aprovação ou reprovação do orientador (solicitar a ata ao orientador).

CRONOGRAMA DE ETAPAS DO TCC/2022
TCC – DP 2022/1 (*Entregas individuais).
ETAPA 1 – 31/03/2022
 Entrega do termo de aceite de orientação assinado pelo orientador*.
*A escolha do tema do artigo científico é do orientador.
** O artigo científico deverá seguir as normas da Revista Revela que
estão no site da instituição.
 Entrega do projeto de artigo científico. O mesmo deverá apresentar:
a) Introdução:
 O que te levou a realizar o estudo? Por que você pretende fazer este
estudo? Qual a contribuição do estudo para a Ciência. Qual o objetivo do
estudo?
b) Métodos:
 Qual será a amostra do estudo? Qual o desenho experimental? Quais
métodos serão utilizados para coletar dados? Qual o tratamento
estatístico?
c) Cronograma de execução do estudo.
ETAPA 2 – 25/04/2022
 Entrega da versão preliminar, com apresentação prévia dos resultados e
número mínimo de 8 (oito) referências bibliográficas.
ETAPA 3 – 27/05/2022
 Entrega da versão final (uma por e-mail ao orientador);
 Entrega da declaração da versão final assinada pelo orientador;
 Envio juntamente com a ata de avaliação preenchida para lançamento da
aprovação ou reprovação do orientador (solicitar a ata ao orientador).

CRONOGRAMA DE ETAPAS DO TCC/2022
TCC – DP 2022/2 (*Entregas individuais).
ETAPA 1 – 19/09/2022
 Entrega do termo de aceite de orientação assinado pelo orientador*.
 Entrega do projeto de TCC. O mesmo deverá apresentar:
a) Introdução:
 O que te levou a realizar o estudo? Por que você pretende fazer este
estudo? Qual a contribuição do estudo para a Ciência. Qual o objetivo do
estudo?
b) Métodos:
 Qual será a amostra do estudo? Qual o desenho experimental? Quais
métodos serão utilizados para coletar dados? Qual o tratamento
estatístico?
c) Cronograma de execução do estudo.
ETAPA 2 – 10/10/2022
 Entrega da versão preliminar, com apresentação prévia dos resultados e
número mínimo de 8 (oito) referências bibliográficas.
ETAPA 5 – 30/11/2022
 Entrega da versão final em (uma via por email ao orientador);
 Entrega da declaração da versão final assinada pelo orientador;
 Envio juntamente com a ata de avaliação preenchida para lançamento
da aprovação ou reprovação do orientador (solicitar a ata ao orientador).

