CRONOGRAMA DOS ENCONTROS E ORIENTAÇÕES DO TCC E
MONOGRAFIA – 2017/1
A Direção da Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro, a Coordenação Pedagógica,
a Coordenação de Cursos e Coordenação de Monografia, tornam públicos os
procedimentos e cronograma para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) e monografia para os alunos concluintes dos Cursos de graduação e pós graduação da instituição que defenderão seus trabalhos no ano 2017:
04/03 ou 11/03/2017 (Sábado)
das 8h30 às 12h00 ou das 14h00 às 17h30
AVA

Aulas Teóricas TCC
Redação do Pré Projeto
Reposição das aulas teóricas

Observação: Os alunos que, de qualquer forma, não comparecerem a essas aulas não
estarão habilitados para orientação do TCC e monografia no primeiro semestre de 2017.
 Entrega do pré-projeto para CONSEPE – 17/03/17 das 10h00 às 21h00 e no dia
18/03/17 das 8h30 às 12h00.
 Liberação da lista dos orientadores no dia 23/03/17, pelo site e na secretaria da
faculdade.
CRONOGRAMA DOS ENCONTROS OBRIGATÓRIOS COM OS ORIENTADORES ESPECÍFICOS

Encontro

Data

1° Encontro

25/03/17

2° Encontro

29/04/17

3° Encontro

27/05/17

4° Encontro

24/06/17

5° Encontro

05/08/17

Ações de orientação
Sumarizar, explicar as correções do pré-projeto, indicar
bibliografia (mínimo 04 obras) e marcar a entrega dos
elementos Pré-Textuais e da Introdução
Receber a primeira entrega (elementos Pré-Textuais e
Introdução), dirimir dúvidas gerais. A devolução corrigida e
devidamente protocolada será diretamente ao orientador
específico
Recebimento, devidamente protocolado, do 1° e do 2°
Capítulos. Devolução corrigida será diretamente com o
orientador específico
Recebimento do 3° Capítulo e da Conclusão. Data de
devolução devidamente protocolada diretamente com o
orientador específico
Liberação do orientador para apresentação na Banca

Previsão para depósito do TCC e monografia para apresentação: 18/08/17 das 10h00 às
21h00 e no dia 19/08/2017 das 8h30 às 12h00.
Previsão de apresentação das bancas: dias 16 e 30/09/17 - Pedagogia, dia 07/10 das
9h00 às 17h00, e nos dias 09, 10 e 11/10/17 das 19h00 as 22h00 demais cursos. O
aluno deverá se informar na secretaria da faculdade até o dia 06/09/17, sobre o
horário e data da sua apresentação.
As disposições gerais sobre o TCC e monografia estão disponíveis na circular específica
sobre o assunto. A circular é pública e encontra-se à disposição no site da faculdade e na
secretaria da Faculdade.
Cruzeiro, 13 de Fevereiro de 2017.

CIRCULAR SOBRE A DEFESA PÚBLICA DO TCC E MONOGRAFIA
SEGUNDO SEMESTRE DE 2017/1
A Diretora da Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro, a Coordenação Pedagógica, a
Coordenação de Cursos e a Coordenação de Pesquisa e Monografia tornam públicos os critérios e
procedimentos para Defesa Pública do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e monografia aos
alunos concluintes dos Cursos de graduação e pós - graduação da Instituição que defenderão seus
trabalhos ao final do semestre de 2017.
O depósito para os alunos em situação de conclusão de curso será realizado nos dias 18/08 das
10h00 ás 21h00 e no dia 19/08/2017 das 8h30 às 12h00, na Secretaria da Faculdade.
A princípio, ficarão agendados os dias 16 e 30/09/17 - Pedagogia, dia 07/10 das 9h00 às

17h00, e nos dias 09, 10 e 11/10/17 das 19h00 as 22h00 demais cursos. O aluno
deverá se informar na secretaria da faculdade até o dia 06/09/17, sobre o horário e
data da sua apresentação.
Importante: Os alunos que tiverem dependência da disciplina TCC deverão entregar o Projeto e
todo material que até então foi produzido, para avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa
(CONSEPE), nos dias 17/03/17 das 10h00 às 21h00 e no dia 18/03/2017 das 8h30 ás 12h00. O
CONSEPE determinará ou não a validação dos arquivos, bem como a designação do orientador
específico em caso de aprovação da pesquisa em questão.
Observação: Nesse caso, o aluno será dispensado das aulas obrigatórias para a pré-qualificação
de orientação e elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, que serão ministradas nos dias
04/03 e 11/03/2017.
Os trâmites seguem as disposições do Regulamento do TCC da Instituição:
a) O discente pré-aprovado para a apresentação deverá depositar nos dias 18/08/17 e
19/08/17, os seguintes materiais:
- 03 (três) cópias em espiral do TCC completo;
- 03 (três) cópias em CD do TCC completo;
- Todas as versões corrigidas, durante o processo de orientação específica;
- Declaração de Autoria e Autorização do Orientador para e Defesa Pública, todas
devidamente preenchidas e assinadas.
Observação: A não apresentação de quaisquer dos materiais acima citados, impedirá o aluno de
fazer o depósito.
a) O cronograma apresentará as datas, horários, composição das bancas e escala de alunos em
cada uma das salas escolhidas para as apresentações. A composição das salas será determinada
pelo CONSEPE.
b) O aluno terá à disposição recursos multimídia, para a apresentação pública de seu trabalho.
Esta apresentação deverá conformar-se rigorosamente aos padrões de formatação e disposição
dos slides, conforme estabelecidos pelo CONSEPE e publicados no site e na secretaria da
faculdade.
c) O aluno deve prevenir-se de eventuais problemas, providenciando cópias extras de sua
apresentação, para evitar possíveis falhas perante a banca.
d) O traje para a apresentação é executivo completo.
e) Cada apresentação obedecerá ao tempo máximo de 30 (trinta) minutos, sendo que 20 (minutos)
serão destinados para o aluno realizar sua apresentação. O tempo restante será dedicado aos
questionamentos dos membros da banca.
f) Os critérios de avaliação da banca examinadora são os estipulados e apresentados pelos
professores da disciplina TCC, e disponibilizados nos site da faculdade para consulta.
g) O aluno para ser aprovado na Defesa Pública de TCC, terá que obter nota igual ou superior a
7,0 (sete) na média final da banca.
Cruzeiro, 13 de Fevereiro de 2017.

