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CALENDÁRIO DE TCC – 2018 

 
Em consonância com o Calendário Acadêmico de 2018 do IFMG-Campus Formiga 

apresenta-se a seguir o Calendário de Acompanhamento das Atividades de Elaboração, 

Defesa e Entrega dos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC para o ano de 2018. 

 

Datas Atividades 

16/03/2018 
Data limite para a entrega do formulário de Aceite do 

Orientador. 

16/03/2018 

Data limite para a entrega da Proposta de Projeto de 

TCC (1 via) “devidamente assinada pelo orientador” 

(modelo anexo ao Regulamento). 

16/03/2018  

23/08/2018 

Data limite para a entrega do formulário de Solicitação 

de matrícula no Componente Curricular de TCC. A 

matrícula deve ser solicitada a cada semestre. 

*10/05/2018 

31/10/2018 

Data limite para entrega dos formulários de Requisição 

para a defesa e Composição dos membros da banca 

“devidamente assinados pelo orientador”.  

31/10/2018 

Data limite para entrega do pedido de Postergação do 

prazo da defesa - para casos excepcionais - 

“devidamente justificado e assinado pelo orientador”. 

*21/05/2018 

09/11/2018 

Data limite para entrega das cópias impressas da 

monografia para cada membro da banca examinadora. 

*05/06/2018 

24/11/2018  
Apresentação Pública do TCC. 

*06/06/2018 a 20/06/2018 

25/11/2018 a 14/12/2018 

Prazo para realização das correções solicitadas pela 

banca e geração da ficha catalográfica junto a biblioteca.  

*21/06/2018 

17/12/2018 

Data limite para entrega das cópias definitivas da 

monografia. A estrutura da monografia deverá seguir as 

normas impostas pela biblioteca do Campus Formiga. 
*Somente para os alunos que defenderão o TCC em junho. 

Reuniões de acompanhamento das atividades de TCC poderão ocorrer eventualmente. 

 

Orienta-se a atenta leitura do Regulamento bem como a máxima atenção aos prazos 

definidos neste calendário.  

 

O Regulamento e os formulários a serem entregues para a coordenação de TCC estão 

disponíveis na página do curso: 

http://www.formiga.ifmg.edu.br/trabalho-de-conclusao-de-curso-tcc-computacao 

 

Formiga, 14 de dezembro de 2017. 

 

Prof.ª Danielle Costa de Oliveira 
Coordenadora de TCC 

IFMG-Campus Formiga 

 

http://www.formiga.ifmg.edu.br/trabalho-de-conclusao-de-curso-tcc-computacao

