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EMENTA
O aluno elaborará um, sob a orientação de um professor orientador, um Trabalho de Graduação que foi
iniciado no semestre anterior. Também, irá elaborar o pôster para a apresentação do mesmo perante
banca.

OBJETIVOS
Elaboração de trabalho de graduação, sobre tema de interesse dos estudantes e relacionado à formação
acadêmica, sob a orientação de um docente, integrando o conhecimento adquirido durante o curso e a
experiência prática do estágio ou emprego.
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PROGRAMA
Como Trabalho de Graduação poderá ser escolhida uma das três opções: artigo cientifico,
relatório técnico científico e monografia. Qualquer opção deverá ser desenvolvida com a orientação de
um professor da FATEC-TQ estruturada em um anteprojeto, devendo ser apresentada para aprovação no
semestre antecedente à matrícula na disciplina.
O tema e o foco da pesquisa deverão estar em acordo com o perfil de egresso do curso.

METODOLOGIA
1.

2.
3.

Com base no Anteprojeto, o aluno e o seu orientador devem definir as datas para discutirem
sobre o andamento do trabalho, sendo Obrigatório pelo menos 1 (uma) orientação presencial
a cada mês.
Quando da Conclusão da Graduação escrito conforme a Norma de Elaboração dos Trabalhos
de Graduação da FATEC-TQ, o aluno providenciará 3 (três) cópias.
Uma data limite será estipulada (conforme Calendário Escolar) para a entrega do Trabalho
de Graduação concluído, respeitados os requisitos estabelecidos pela Norma de Elaboração
dos Trabalhos de Graduação.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1.

Quando da Conclusão do Trabalho de Graduação, escrito conforme as Normas Elaboração
do Trabalho de Graduação da FATEC-TQ, o aluno providenciará 3 (três) cópias.

2.

A entrega das cópias deve ser acompanhada, obrigatoriamente, de uma Ficha de
Encaminhamento do Orientador para o Responsável da disciplina solicitando a formação de
Banca para Defesa do Trabalho de Graduação.

3.

O Orientador poderá sugerir até 2 (dois) docentes em função de suas áreas de pesquisa e
disponibilidade para compor a banca examinadora.

4.

Concluídas essas etapas, a banca examinadora bem como a data para defesa será designada
pelo Responsável dentro do período letivo.

5.

A aprovação do Trabalho de Graduação fica condicionada à apresentação, em forma de
pôster, para a Banca Examinadora designada que seguirá os critérios estabelecidos para o
julgamento e a avaliação do Trabalho de Graduação.

6.

O aluno aprovado pela Banca terá o direito a Nota estabelecida em banca.

• Aprovação..: MF >= 6,0
• Reprovação: MF < 6,0
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