Trabalho de Conclusão de Curso – Biomedicina

EDITAL Nº 216/2018 – SEC
Divulga Cronograma para a Disciplina
de TC do curso de Biomedicina
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES – 2018

1º semestre de 2018 - elaboração de projetos de TCC
Atividades principais da disciplina de TCC
1º bimestre
 29/03 e 05/04: Apresentação em sala dos pré-projetos
 10/04: prazo máximo para entrega dos projetos finalizados (avaliação 1º bimestre)
 Semana de provas – Avaliação pelos professores dos projetos finalizados
2º bimestre
 26/04: Discussão sobre as sugestões dos professores sobre os projetos.
21/04 à 07/05
Sugestão de prazo máximo de submissão de projetos na Plataforma Brasil
para avaliação pelo COMEP/UNICENTRO na reunião de 22/05/18.
o Outras datas:
submissão 08 à 21/05, reunião em 05/06/18
submissão 22/05 à 04/06, reunião em 19/06/18
submissão 05 à 18/06, reunião em 03/07/18


03/05: Preenchimento do projeto na Plataforma Brasil



10/05: Revisão de literatura – dicas



17/05: Revisão de literatura – andamento



24/05: Lista de compras para a faculdade



07/06: Discussão sobre pareceres do COMEP e ações corretivas



14/06: Entrega da revisão de literatura (avaliação do 2º bimestre)
2º semestre de 2018 - execução e defesa de TCC

o 25 a 27/10: Qualificação dos resultados parciais/finais no Encontro de Iniciação Científica, na
modalidade de apresentação oral.
o 08/11: prazo máximo para entrega de 3 cópias impressas do trabalho para apreciação pelos
membros da banca de defesa, conforme publicado em edital.
o 23 a 30/11: Período de defesas de TCCs, conforme publicado em edital.
o 07 a 14/12: Prazo máximo para envio da versão final do trabalho em arquivo MS Office Word
(.doc ou .docx) para o e-mail oficial de TCCs da Biomedicina, após aprovação pelo orientador.
 Conforme o PPC da Biomedicina, o aluno deverá entregar a versão final em até 14 dias
após o data da defesa.
Obs.: os TCCs podem ser entregues antes dos prazos máximos determinados.

