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Instruções para TCC

2º e 3º Termo
Recomenda-se que o aluno, ainda que esteja no 2º ou 3º termo, dê início ao
projeto de graduação. Para isso deve verificar no site da Fatec (no link
Instituição e em seguida Corpo Docente e também no link Grupos de
Pesquisas) as linhas de pesquisa que cada professor trabalha. Em seguida
deve procurar pelo professor da área escolhida e expor o seu interesse pela
pesquisa.
Esse início de estudo “antecipado” sobre o tema escolhido auxiliará o aluno a
definir e a desenvolver melhor o seu projeto de graduação; essa “antecipação”
também permitirá um prazo maior para o desenvolvimento, evitando a
sobrecarga nos termos finais.
É importante ressaltar que o início do projeto de pesquisa nesse período não é
obrigatório, porém essa escolha caracteriza-se como importantíssima para a
evolução do aluno em termos de aquisição de conhecimentos e consequente
obtenção de melhores resultados no seu projeto de graduação com a
possibilidade de publicações sobre os estudos realizados.

4º Termo
No final do 4º termo os alunos devem protocolar, na Secretaria Acadêmica, o
Projeto de Graduação, ou seja, devem entregar uma cópia impressa do projeto
desenvolvido em sala de aula nas disciplinas que contemplam esse conteúdo,
a saber:
•
•
•

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: Metodologia da
Pesquisa Científico-tecnológica, com Profª Claudia;
GESTÃO EMPRESARIAL: Métodos para a Produção do Conhecimento,
com Profª Claudia; e
MECATRÔNICA INDUSTRIAL: Metodologia de Projetos, com Profª
Maria Alda.

É importante que o aluno saiba quais são as linhas de pesquisa e os
respectivos professores que trabalham em cada uma das linhas de pesquisa de
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cada curso. Caso o aluno julgue necessário, ou tenha dúvidas sobre o projeto,
procure pelos professores (se ainda não o fizeram) e conversem com eles
sobre o tema a ser proposto. As linhas de pesquisa de cada curso ficam
disponíveis no site da Fatec/Garça (no link Instituição e em seguida Corpo
Docente e também no link Grupos de Pesquisas).
A data fixada para protocolar o Projeto de Graduação na Secretaria Acadêmica
é definida pela professora da disciplina juntamente com as coordenações dos
cursos e divulgada aos alunos com antecedência.
Ao protocolar o Projeto de Graduação na Secretaria Acadêmica os alunos
preenchem o documento de solicitação de orientação de projeto (em três vias).
Na sequência, esses documentos serão avaliados pela coordenação de cada
um dos cursos e professores para a definição de orientadores.

5º Termo – Projeto de Graduação 1
No início do semestre, os alunos que protocolaram o projeto no final do 4º
termo devem dirigir-se à Secretaria Acadêmica para verificar qual professor foi
definido como seu orientador. Em seguida, o aluno deve procurar pelo seu
professor orientador para iniciarem os encontros de orientação do projeto. É
importante lembrar que a comunicação entre o aluno e o professor orientador é
essencial e indispensável para uma orientação adequada.
No primeiro mês letivo do semestre, as coordenações definem e publicam (no
site da Fatec Garça, no grupo a Fatec Garça no Facebook, nos murais dos
blocos e nas salas de aulas dos 5ºs termos) o Cronograma do Projeto de
Graduação 1. Este cronograma é válido para os cursos de Tec. Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, Tec. Gestão Empresarial e Tec. Mecatrônica
Industrial da Fatec Garça, e define as datas para as entregas do Relatório
Parcial I e Relatório Parcial II, bem como do Relatório de Qualificação e o
período do Exame de Qualificação.
No decorrer do semestre os alunos deverão entregar ao professor orientador o
Relatório Parcial I e o Relatório Parcial II (rigorosamente nas datas definidas
no cronograma). Esses relatórios constituem-se de uma cópia impressa do
trabalho do projeto de graduação 1 que vem sendo desenvolvido durante o
semestre. É importante a entrega de ambos os relatórios para que o professor
possa atribuir nota ao aluno. A não entrega de qualquer um destes
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relatórios desqualifica o aluno para a continuação do projeto no semestre
corrente.
Em ocasiões onde o aluno está desenvolvendo um projeto que possui
implementação prática, este deve, além de mostrar ao professor orientador o
trabalho prático que vem sendo desenvolvido, preparar um relatório
descrevendo as ações realizadas até o momento e as conclusões parciais
obtidas. Estes relatórios deverão ser entregues ao professor orientador, para
que este possa avalia-los (no Relatório Parcial I e no Relatório Parcial II).
No final do semestre, rigorosamente na data definida no Cronograma do
Projeto de Graduação 1, o aluno deve entregar, na coordenação do seu
respectivo curso, em duas cópias de igual teor, o Relatório de Qualificação.
Este relatório é o texto (documento) referente ao Projeto de Graduação que foi
desenvolvido até o momento. Na sequência, essas cópias serão enviadas ao
professor orientador e ao professor convidado, os quais procederão à
Qualificação do aluno, também em data definida pela coordenação e
publicada em vários meios de comunicação (já mencionados acima).
Como Relatório de Qualificação para aqueles alunos que em seu projeto
implementam trabalhos práticos, deverá ser entregue um documento
especificando o objetivo do projeto, o que foi desenvolvido até aquele
momento, quais os resultados obtidos até então, e o que falta realizar para
concluí-lo, ou seja, é necessário documentar o que foi realizado do projeto e
em que momento de desenvolvimento ele se encontra.
Em datas e horários definidos pelas coordenações de curso, e divulgadas aos
alunos através dos meios de comunicação já mencionados anteriormente,
acontecem as Bancas de Qualificação. Participam dessas bancas o professor
orientador, o professor convidado e o aluno, e não é necessário o preparo de
nenhum material extra para apresentação, como por exemplo, apresentação do
PowerPoint.
Na ocasião da Qualificação, a arguição será baseada no Relatório de
Qualificação entregue pelo aluno em duas vias anteriormente. Caso seja
conveniente a apresentação de modelagens/software/outros, pode-se utilizar
equipamentos como notebook ou qualquer outro que se faça necessário, e que
seja do conhecimento do professor orientador.
O objetivo da Qualificação é direcionar o projeto em termos de viabilidade de
implementação, verificar a adequação do projeto em relação ao tempo
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disponível para desenvolvimento, sugerir correções ou melhorias ao projeto
etc.

6º Termo – Projeto de Graduação 2
No primeiro mês letivo do semestre, as coordenações definem e publicam (no
site da Fatec Garça, no grupo a Fatec Garça no Facebook, nos murais dos
blocos e nas salas de aulas) o Cronograma do Projeto de Graduação 2. Este
cronograma é válido para os cursos de Tec. Análise e Desenvolvimento de
Sistemas, Tec. Gestão Empresarial e Tec. Mecatrônica Industrial da Fatec
Garça, e define as datas para as entregas do Relatório Parcial I e Relatório
Parcial II, Entrega dos dados do Projeto de Graduação na Biblioteca para
elaboração da ficha catalográfica, entrega dos três exemplares do Projeto
de Graduação (TCC) na Secretaria Acadêmica, o período previsto para a
Defesa do Projeto de Graduação (TCC), bem como para a Entrega da
versão final do Projeto de Graduação (TCC), com as correções sugeridas
pela Banca Avaliadora.
No decorrer do semestre os alunos deverão entregar ao professor orientador o
Relatório Parcial I e o Relatório Parcial II (rigorosamente nas datas definidas
no cronograma). Esses relatórios constituem-se de uma cópia impressa do
trabalho do projeto de graduação 2 que vem sendo desenvolvido nos dois
últimos semestres. É essencial a entrega desses relatórios para que o
professor possa atribuir nota ao aluno. A não entrega de qualquer um destes
relatórios desqualifica o aluno para a continuação do Projeto de
Graduação no semestre corrente e consequentemente o torna inapto para
a Defesa do Projeto de Graduação (TCC).
O aluno deve estar atento às datas previstas no Cronograma do Projeto de
Graduação 2 para a Entrega dos dados do Projeto de Graduação na
Biblioteca para elaboração da ficha catalográfica, pois esse procedimento é
imprescindível para a catalogação do trabalho junto à biblioteca da
Fatec/Garça. Os dados necessários para a elaboração da ficha catalográfica
podem ser obtidos junto à bibliotecária da Fatec/Garça e no site da Fatec,
respectivamente em Área do Aluno, Material para TCC.
No final do semestre, em data definida no Cronograma do Projeto de
Graduação 2, o aluno deve protocolar junto à Secretaria Acadêmica, em três
cópias de igual teor, o Projeto de Graduação concluído (TCC).

_____________________________________________________________________________
Fatec Garça

Em datas e horários definidos pelas coordenações de curso, e divulgadas aos
alunos através dos meios de comunicação já mencionados anteriormente,
acontecem as Bancas de Defesa do Projeto de Graduação (TCC).
Participam das bancas examinadoras de Defesa do Projeto de Graduação
(TCC): o professor orientador, o professor presidente da banca e o professor
convidado. A Defesa do Projeto de Graduação (TCC) caracteriza-se como
uma ocasião solene, onde é permitida (e bem vinda) a presença de ouvintes. O
aluno deve preparar a Defesa do Projeto de Graduação (TCC) utilizando os
recursos que julgar necessário, com conhecimento prévio do professor
orientador, e realizar a apresentação do mesmo em data e horário definidos
pelas coordenações de curso. Detalhes sobre a apresentação devem ser
definidos com o professor orientador.
Por ocasião da Defesa do Projeto de Graduação (TCC), o aluno será
considerado aprovado ou reprovado pela banca examinadora. No caso de
aprovação, o aluno deverá realizar as alterações sugeridas pela banca e
entregar uma cópia, do documento final do Projeto de Graduação gravado em
CD (texto final em formato PDF, e a aplicação desenvolvida, no caso de alunos
que desenvolveram aplicações computacionais, de acordo com a orientações
recebidas pelos seu orientador), na data estabelecida pela Secretaria
Acadêmica e divulgada no dia da defesa do TCC, da versão final do Projeto
de Graduação (TCC), junto à Secretaria Acadêmica da Fatec/Garça.
Maiores informações sobre a capa e etiqueta do CD da versão final do Projeto
de Graduação (TCC) podem ser obtidas na biblioteca da Fatec/Garça.

