ORIENTAÇÕES GERAIS PARA OS ALUNOS FORMANDOS DO CURSO DE ENGENHARIA
CIVIL E ENGENHARIA ELÉTRICA

DEFESA DE TCC:

Segue instruções com relação ao cronograma para elaboração do artigo científico. Qualquer
dúvida o aluno deverá entrar em contato com a professora de TCC II – Profa. Me. Larissa
Ribas de Lima Soares larissa@fait.edu.br ou com o Prof. Edmar de Oliveira
eoliveira@fait.edu.br .

Cronograma para elaboração do Artigo/TCC FAIT 2020
Orientações:
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em forma de artigo será feito em etapas,
iniciando no mês de Agosto de 2020. Você, juntamente com seu orientador, deverá elaborar
uma pesquisa na modalidade de artigo.
Toda a comunicação entre professor e aluno deverá obrigatoriamente ser enviada com
cópia para o e-mail da coordenação de seus cursos para que haja um acompanhamento da
tutoria. Sugerimos que usem uma ferramenta semelhante ao Skype para terem conversas
mais dinâmicas entre orientador e orientado.

Etapas

Prazo para entrega

Proposta de Trabalho

Até 15 de Agosto de 2020

Etapa 1

Até 01 de setembro/2020

Etapa 2

Até 29 setembro/2020

Etapa 3

Até 15 de Outubro/2020

Liberação para publicação

Até 15 de novembro/2020

Envio do artigo para publicação na
revista da FAIT (via coordenação do
curso)

Até 25 de novembro/2020

Entrega da carta de aceite do artigo
pela coordenação para finalização
junto a secretaria

01 a 10 de dezembro de 2020
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-

As etapas são cumulativas e devem ser entregues sempre em arquivo único.

O cronograma deve ser seguido adequadamente pelo aluno, enviando cada etapa
diretamente ao professor orientador, com cópia para a tutoria. Sugerimos que mantenha
contato com o orientador não apenas nas datas previstas em calendário, dessa forma a
elaboração do artigo e a orientação fica mais dinâmica.
Qualquer alteração neste cronograma deve ser consultada previamente ao professor e
à tutoria.
-

A formatação do artigo é de responsabilidade do aluno.

Na etapa 1, deverá ser encaminhada uma versão preliminar do trabalho ao orientador e
coorientador (se houver) para que os professores realizem as correções e façam as
considerações necessárias para a elaboração da etapa seguinte. Recomenda-se que o aluno
indique todos os itens obrigatórios do trabalho (mesmo que algum item fique em branco)
descritos no documento “NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE ARTIGO” ou “NORMAS PARA
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO”, de acordo com o formato escolhido pelo aluno. Em
resumo, o envio da Etapa 1 para a tutoria corresponde à versão preliminar do trabalho já
corrigida pelo orientador e coorientador (se houver). Ao enviar o arquivo, peço a gentileza
que diferencie o nome como por exemplo: 1ªEtapa_NOME DO ALUNO.

Na etapa 2, o trabalho deve ter as correções exigidas pelo orientador na etapa 1, onde a
deverá ser reenviado ao orientador para ajustes finais

Na etapa 3, com as correções finais do orientador, o trabalho deverá ser enviado a
coordenação do curso que destinará ao grupo de 3 relatores para correções e para emitir o
parecer de “Aceito para publicação” ou “Não aceito para a publicação” de acordo com a
qualidade e relevância do trabalho.

Na Liberação para a publicação, o autor do trabalho deverá realizar as sugestões de correções
sugeridas pelos editores do artigo, e assim, passando para o próximo passo.

Para o envio do artigo para a publicação, o artigo deverá ser enviado para o e-mail da
coordenação do curso, e o coordenador encaminhará a revista, dando seu aval.

A coordenação do curso emitirá a carta aceite para a publicação, onde deverá ser
apresentada a secretaria para formalização da conclusão do TCC.
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Dicas:
a.
Envie seu trabalho sempre em arquivo único formato Word para que o professor possa
corrigir;
b.
Se o professor não confirmar recebimento ou não lhe responder em três dias úteis,
encaminhe a última versão novamente solicitando orientações ao professor (sempre copiando
o e-mail da coordenação e a orientação de TCC II);
c.

A formatação do TCC é responsabilidade do aluno;

d.

A tutoria não realiza correções no conteúdo técnico-científico do trabalho;

e.
Você deverá obter aprovação do professor orientador do seu TCC para poder realizar o
protocolo do artigo na revista da FAIT para obtenção do título de graduação;
f.
Os alunos que não concluírem o TCC no prazo poderão realizar o protocolo do artigo
para publicação na edição do semestre seguinte.
Esperamos que você faça uma boa pesquisa e se tiver dúvidas ou quiser saber mais
informações entre em contato com a coordenação e núcleo de ensino da faculdade.
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