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RESPONSABILIDADES DO ALUNO ORIENTANDO: 

 
1) Escolha do orientador/orientando e preenchimento da ficha de aceite de 
orientação, até o dia 31/08/2015. O aluno que não preencher/assinar a ficha de aceite 
até a data estipulada com o orientador, não participará da orientação e terá que refazer a 
disciplina em outro semestre. 
 
2) 1ºAtividade para nota, no valor de zero a um ponto. Entrega dia 14/09/2015 
 
Entrega parcial do projeto de pesquisa contendo, sumário provisório, introdução, 
revisão de literatura e metodologia. 
. 
3) 2º Atividade para nota, no valor de zero a um ponto. Entrega dia 21/09/2015 
 
Entrega parcial do projeto de pesquisa contendo, sumário provisório, introdução, 
revisão de literatura, metodologia e análise dos resultados. 
 
4) 3º Atividade para nota, no valor de zero a um ponto. Entrega dia 19/10/2015 
 
Entrega parcial do projeto de pesquisa contendo, resumo, sumário, introdução, revisão 
de literatura, metodologia, análise dos resultados, conclusões e referências. 
 
5) 4º Atividade para nota, no valor de zero a um ponto. Entrega dia 26/10/2015 
 
Trabalho completo para correção final. Deverá conter todas as etapas do trabalho de 
graduação, inclusive a capa, conforme Manual.  
 
6) Entrega de uma cópia encadernada (espiral). Para avaliação e autorização para 
encadernação capa dura. A monografia só poderá ser encadernada em capa dura após 
eventuais correções e a permissão do orientador. Entrega: dia 9/11/2015 (nota 0-6 
pontos, incluindo a apresentação e a entrega final do item 7). 
 
7) Entrega final da monografia para o orientador: Uma cópia com capa dura (a cor 
deverá seguir o padrão estipulado na biblioteca para cada curso), acompanhada de um 
CD ou DVD, este com identificação do título da monografia e do nome do orientando, 
obrigatoriamente. 
 
Apresentações: 
 
Semana Acadêmica: 3 a 5/11/2015. A data de apresentação será definida mediante 
sorteio e informada aos alunos com tempo prévio suficiente. O aluno deverá assinar a 
lista de presença, como garantia de entrega. 
As apresentações dos trabalhos serão feitas na forma de pôster que serão expostos 
durante as atividades da semana. Avaliadores analisarão os pôsteres e juntamente com 
uma comissão darão nota aos trabalhos. As notas agregadas as etapas de entrega, bem 
como a entrega da monografia darão o conceito final.   
 



8) O aluno deve preparar o pôster em dimensões (90x105cm), e o formato deverá ser 
tratado com cada orientador (faremos um layout e encaminharemos a vocês para 
padronizarmos as apresentações). O pôster deverá ter: Objetivo, introdução (revisão 
bibliográfica), metodologia, análises, conclusão e referências bibliográficas. 
 
9) O aluno é responsável pela revisão gramatical e deverá seguir as regras da ABNT, 
conforme o manual de monografia e TC da Faculdade. As atividades deverão ser 
entregues digitadas e impressas e, também, em meio digital, sempre que solicitado. 
Atividades incompletas e em desconformidade serão descontadas ou desconsideradas.  
 
10) O aluno deverá procurar o orientador, sempre que julgar necessário, mas 
assumindo as responsabilidades por seu trabalho, dessa forma, haverá para cada 
orientando junto a seu orientador um controle de orientação, cada vez que o aluno 
procurar seu orientador deverá assiná-lo. A monografia só poderá ser 
encadernada em capa dura após a permissão do orientador. 
 
ATENÇÃO: Serão aceitos desenvolvimento de projetos como trabalho de 
Conclusão. Cabe ressaltar que o aluno deve procurar o orientador para tratar 
como esse mecanismo se dará. 
 
Todos vocês assinarão um termo de responsabilidade sobre a execução dos trabalhos 
podendo vir a reprova caso fique constatado plágio, tanto em desenvolvimento de 
projetos como no desenvolvimento de monografias. Junto ao termo de aceito de 
orientação vocês também assinarão esse termo de responsabilidade. 
 
As atividades 1, 2, 3 e 4 poderão ser entregues via e-mail para o orientador. 
Somente a versão final deverá ser impressa. Lembrando que a data para avaliação 
estará vinculada a data de envio de e-mail.  
 


