Cronograma da Disciplina de Projeto de TG-II
Faculdade de Tecnologia Dom Amaury Castanho – FATEC ITU

2º SEMESTRE DE 2015
Até 19 de agosto

Professor orientador define calendário de reuniões com o aluno.
Prazo final para entrega do vínculo de orientação e calendário de
reuniões. O aluno solicitará ao professor orientador a assinatura do
vínculo de TGII e entregará à secretaria da coordenação (Bruno).
Atenção: Entregar, anexo ao vínculo, cópia do calendário de
reuniões entre o orientador e aluno.

Até 26 de agosto

Entrega do documento escrito de TGII, dentro do modelo fornecido
na disciplina de TG. Esse documento deve conter a Introdução e
Capítulo de Fundamentação Teórica.

Até 9 de setembro

Entrega do documento com a inclusão do capítulo de Metodologia
(descrição das tecnologias e metodologias utilizadas no
desenvolvimento do protótipo).

Até 30 de setembro

Entrega do documento com a inclusão do capítulo da Modelagem casos de uso, requisitos, DER, entre outros.

Até 21 de outubro

Entrega do trabalho com a inclusão do capítulo de Descrição do
Protótipo.
Essa versão será avaliada como versão preliminar à final. Será
atribuída uma nota na disciplina, que determina a continuidade
ou não na disciplina.

5 de novembro
11 de novembro
De 16 a
novembro

19

Qualificação (Pré-banca) com os professores de sexta-feira
Criação da apresentação a ser apresentada à Banca.
de Alunos entregam os trabalhos corrigidos, encadernadas em espiral,
em três vias, para a secretaria da coordenação (Bruno).

De 30 de novembro a Apresentação oral dos projetos à Banca Examinadora;
05 de dezembro 2016
a) A Banca Examinadora avalia e atribui uma nota de zero a dez.
b) O orientador encaminha o formulário de apresentação, com a
nota obtida na banca, para a secretaria da coordenação (Bruno),
que posteriormente irá entregar para o professor da disciplina de
TG-II, que lançará no sistema acadêmico.
16 de dezembro

Entrega da versão final do trabalho de graduação - uma cópia
encadernada em espiral e digital (código fonte e documentação).

Angelina Vitorino de Souza Melaré
Professor da disciplina TG-II

