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TRABALHOS DE GRADUAÇÃO 

CRONOGRAMA E ORIENTAÇÕES GERAIS 

PARA ALUNOS E PROFESSORES 

Cursos do eixo metal-mecânica 

Ao final do 6º Semestre, os alunos da Fatec Pindamonhangaba devem entregar um 

Trabalho – uma monografia, no caso dos cursos do eixo industrial: Tecnologia em 

Processos de Soldagem, Tecnologia em Processos Metalúrgicos, Tecnologia em 

Manutenção Industrial.  

1) Para poder entregar o TG, no final do 6º Semestre, o que é 
necessário? 

 

1º Esteja matriculado na disciplina de Trabalho de Graduação, no SIGA. Isso deve 

ser feito no período de matrículas.  

 

2º Siga rigorosamente o cronograma de entregas do Trabalho de Graduação.  

 
 

2) Qual é o cronograma para este semestre (2021/1) para as entregas 

do TG?  

 

 

 

Cronograma de Entregas do Trabalho de Graduação 

Etapas links Datas 

1. Envio do Termo de compromisso e 

declaração de responsabilidade e 

autenticidade do aluno. 

Basta preencher o formulário. 

https://lnkd.in/d-FAjZK (aberto) 08/03/2021 

2. Submissão do Trabalho para uma 

primeira avaliação 

https://lnkd.in/d4s5p8i (só vai 
abrir no dia 12/04)  

12/04/2021 

3. Agendamento e Submissão do 

Trabalho para a 2ª e última avaliação.  
- 07 a 12/06/2021 

4. Apresentação Oral do Trabalho para 

uma banca avaliadora 
- 16 a 26/06/2021 

 

https://lnkd.in/d-FAjZK
https://lnkd.in/d4s5p8i
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3) O que deve ser enviado em abril, para a 1ª avaliação do TG? 

 

O aluno deverá enviar um Projeto de Trabalho de Graduação, o qual corresponde à 

Introdução do TG – Problema de Pesquisa, Objetivos, Revisão Bibliográfica, Materiais e  

Métodos e, no mínimo, os Resultados Esperados.  

 

 

Esse mínimo entregue de forma clara equivale a 6,0. Se você entregar menos que esse 

mínimo, sua nota será abaixo de 6,0. E quanto mais completo, acima de 6,0. 

 

 

Porém, quando mais você puder demonstrar o quanto já caminhou em sua pesquisa, melhor. 

Isso porque quanto mais elementos a banca avaliadora tiver em mãos, mais ela vai poder te 

orientar quanto à continuação do desenvolvimento do seu trabalho.  

 

 

4) Onde encontro o Template de TG e de Projeto de Graduação?  

 

Os templates estão em “Arquivos”, no Canal Geral,  na Sala de Trabalho de Graduação no 

Teams.  

 

Também serão disponibilizados na área de TG no site da Fatec Pindamonhangaba.  

 

 

5) O que será avaliado nesta primeira avaliação do TG, em Abril?  

 

Por meio do Projeto submetido, a banca terá condições de avaliar o potencial da pesquisa e 

se o prazo para a finalização será suficiente para o pleno desenvolvimento do trabalho.  

 

 

A banca também poderá orientar os alunos sobre a fundamentação teórica (com indicações 

de pesquisa e leituras possíveis) e sobre a metodologia e/ou materiais a serem empregados.  

 

 

6) Essa 1ª avaliação vai atribuir alguma nota para o meu trabalho?  

 

Sim. Essa 1ª avaliação constitui 10% da nota final do Trabalho de Graduação.  
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7) Quais serão os critérios da banca para avaliar o meu Trabalho?  

 

Sim. Essa 1ª avaliação constitui 10% da nota final do Trabalho de Graduação.  

 

A banca levará em conta os seguintes fatores de análise e seguirão as orientações descritas 

abaixo, atribuindo uma nota de 0,0 a 10,0 para cada um deles:  

 

 

 

Fator de Análise Orientações para avaliação 

1) O documento apresenta de forma clara os 

objetivos e justificativa da pesquisa?  

Verificar se os objetivos e justificativa estão 

claros ou se deixam dúvidas a respeito do 

que está sendo desenvolvido. 

2) Adequação do título aos objetivos 

apresentados.  

Verificar se o título está coerente com os 

objetivos propostos. Verificar se o título 

apresenta pertinência em relação ao tema. 

3) Qualidade da revisão bibliográfica. 

Verificar se as fontes consultadas ou 

apontadas estão coerentes com o trabalho. 

Verificar se são pertinentes ao tema. 

Verificar se estão bem desenvolvidos até o 

momento. Verificar se estão atualizadas em 

relação ao tema. Verificar se os artigos ou 

referências são recentes (até 5 anos). 

Verificar se as referências mencionadas são 

suficientes para auxiliar na interpretação 

dos resultados.  

4) Adequação da metodologia aos objetivos 

Verificar se está coerente e adequada para 

os objetivos propostos. Verificar se a 

metodologia mencionada pode auxiliar na 

geração dos resultados objetivados. 

5) Adequação às normas e Procedimentos da 

Instituição.  

Verificar se o(s) aluno(s) está(ão) 

obedecendo às Normas e Procedimentos da 

Instituição em relação à padronização da 

escrita científica.  

(Obs. O template de TG da Fatec Pinda já 

está formatado conforme normas da 

instituição). 
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8) Sobre o agendamento e submissão do TG, o que eu devo submeter 
ao preencher o formulário de agendamento da apresentação?  
 

No ato do agendamento será necessário inserir: 

 

a) o TRABALHO JÁ CONCLUÍDO, com todos os resultados da pesquisa e formatado 

conforme determina a ABNT.   

 

b) A Carta de Anuência do seu orientador afirmando que o seu trabalho está pronto para 

ser submetido à banca.  

 

c) O relatório de verificação antiplágio realizado pelo seu orientador.  

 

 

Obs: O agendamento da apresentação oral do TG depende da submissão do TG completo, 

pois ele será enviado aos membros da banca para avaliação. Trabalhos que forem 

submetidos de forma incompleta, não terá o agendamento concluído.  

 
 

9) E depois que meu trabalho for apresentado? O que devo fazer?  

 

Depois da apresentação e aprovação do trabalho, você deverá fazer todas as correções e 

adequações que foram sugeridas pela banca.  

 

E então, seguir os passos abaixo: 

 

a) Fazer todas as correções sugeridas.  

 

b) Passar o trabalho novamente para a avaliação  e correção do seu orientador. É ele 

que vai dar o aval final sobre o seu trabalho, confirmando se o seu trabalho está apto 

a ser publicado no repositório institucional da Fatec. 

 

c) Enviar o seu trabalho para a bibliotecária da Fatec Pinda – a Sueli – que fará a 

inserção da ficha catalográfica em seu trabalho.  

 

(Qual é o email da Sueli?  sueli.souza@fatec.sp.gov.br ) 

 

d) Enviar seu trabalho para o email da secretaria acadêmica – f133acad@cps.sp.gov.br  

 
 

9) O que você deve fazer caso tenha dúvidas?  

Entre em contato com a profª Ana Paula Duque, coordenadora de Trabalhos de Graduação!  

Email: ana.duque@fatec.sp.gov.br  Telefone: 12 99606 5510 

No Teams você também encontrará dicas e orientações! Fique atento! 

mailto:sueli.souza@fatec.sp.gov.br
mailto:sueli.souza@fatec.sp.gov.br
mailto:f133acad@cps.sp.gov.br
mailto:ana.duque@fatec.sp.gov.br
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