COMISSÃO DE TRABALHO
DE GRADUAÇÃO (CTG)

AGENDA DOS TRABALHOS DE GRADUÇÃO 2019-1
Área de Concentração:
Edifícios, Obras, Transporte Terrestre e temas relacionados
4º SEMESTRE – FASE I (TG-I)
Prazo final para entregar e protocolar a Solicitação de Avaliação de
Projeto do Trabalho de Graduação (FORM.1) na Secretaria da CTG.

03/12/18

obs: nessa data os grupos já deverão ter feito contato com o
orientador, e esse ter aceitado o convite para realizar a orientação. O
Formulário de Vinculo de Orientação (FORM.2) também deverá ser
entregue nessa data.

07/12/18

Divulgação dos temas de projetos que foram aprovados Comissão de
Trabalho de Graduação.

14/12/18

Caso algum trabalho tenha sido considerado fora dos temas da Área
de Concentração, haverá um limite até essa data para entregar na
Secretaria da CTG o novo tema do projeto de TG e também o
Formulário do Vínculo de Orientação (FORM.2).

Data
ainda em Apresentação dos TG-I na Semana Tecnológica
aberto
Prazo final para entregar ao orientador:

08/06/19

22/06/19

A MINUTA DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO, em cópia impressa ou
digital. Ver observações a seguir.
- O desenvolvimento e produção da Minuta de TG deverá
obrigatoriamente atender ao Manual de Normas e Regulamentos
de TG – Trabalho de Graduação da FATEC Tatuapé, e estar em
acordo com o Grupo de Trabalho (GTs de 1 até 5) no qual o projeto
se encaixa (ver http://www.fatectatuape.edu.br/site_novo/TG.php)
- A Minuta deverá conter todo o desenvolvimento do trabalho até essa
data. Espera-se que, para o semestre seguinte, na fase de TG-II,
sejam acrescentados apenas os Resultados, Considerações Finais
e realizados ajustes na Introdução.
Prazo final para o orientador entregar à Secretaria da CTG 01 (uma)
via da Aprovação da FASE-I – PRÉ-PROJETO (FORM.5) que deverá
estar preenchida, assinada e com a nota de TG-I de cada aluno.
Todos os documentos sobre Trabalhos de Graduação da FATEC Tatuapé
estão hospedados no site institucional:
http://www.fatectatuape.edu.br/site_novo/TG.php

obs.:
Caso o Aluno(a) não consiga entregar os documentos nos horários de
atendimento, deverá depositar dentro do porta-documentos ao lado da
porta da Secretaria da CTG.

http://www.fatectatuape.edu.br/site_novo/TG.php

