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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO TCC 

1º SEMESTRE 2016  

DATAS ATIVIDADE 

23/05/16 até 26/08/2016 

 

 Realização da pesquisa. Elaboração da versão preliminar do TCC 

(cronograma definido com o orientador no início do semestre). 

 

29/08/2016 

(segunda-feira) 

 

 Encaminhar o resumo do TCC para o e-mail fanut@ufpa.br 

 Resumo (documento em 1 folha) contendo:  

o Título do TCC, nome do autor principal (aluno que irá 

defender o TCC), nome do orientador, resumo do trabalho, 

3 descritores (palavras chaves), sugestão de 3 nomes 

para compor a Banca Examinadora em ordem de 

preferência, o nome dos membros da banca deverá 

estar COMPLETO. 

 As sugestões da Banca são analisadas pelo Colegiado da FANUT, 

que possui autonomia para definir os membros da banca. 

01/09/16 

(quinta-feira - as 9:00 h) 

 Reunião extraordinária do Conselho da FANUT para definição da 

Banca Examinadora. 

06/09/2016 

(terça-feira) 

 O aluno deve se dirigir a FANUT para: 

o Receber os documentos com data e horário da defesa; 

o Mostrar 2 cópias do TCC, um para cada membro da 

banca, exceto o orientador; 

 O aluno ficará responsável pela entrega do exemplar e dos 

documentos aos membros da banca; 

 Sugerimos que o aluno solicite um contato do membro da banca 

para acertar dia e hora receber de volta o TCC com as sugestões, 

que deve acontecer até o dia 02/05/16. 

Até 16/09/2016 

(sexta-feira) 

 Os membros da banca deverão devolver o TCC aos alunos com as 

correções propostas. 

Até 22/09/2016 

(quinta-feira) 

 O aluno deve entregar a versão final do TCC, considerando as 

correções da banca, a todos os membros da Banca 

Examinadora. 

26/09/16 a 30/09/16  Defesa do TCC 

Até 28/10/2016 

(sexta-feira) 

 O aluno deve entregar 01 exemplar com a versão final do TCC à 

Direção da FANUT para ser destinado à biblioteca do ICS. 
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