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INTERNATO – 6º ANO 

Cronograma	do	Trabalho	de	Conclusão	de	Curso	–	TCC	
	

(Entrega	para	a	pré-banca	e	Defesa)	–	2022	

	
A coordenação do curso de medicina e o NUP elaboraram um calendário bifásico para entrega 

(pré-banca) e defesa dos TCC. A Fase I relaciona-se a projetos finalizados ou em fase de 

finalização e que poderão, portanto, cumprir as datas previstas. A Fase II contempla os projetos 

que não poderão cumprir a Fase I, independente do motivo. 

Informamos que essa alteração no calendário não implica em qualquer alteração no Regulamento 

e Normas do TCC (https://www.fmit.edu.br/paginas/tcc), que deverão ser rigorosamente seguidas 

para formatação adequada dos projetos. 

Situação do TCC Entrega para a pré-banca Defesa 

 

- Finalizado  

Fase I 

07/03/22 (Envio para o NUP 

do TCC finalizado e 

formatado & Anexos 4, 5 e 6 

assinados) 

Período de 24/03 até 15/07 de 

2022 (Fluxo contínuo. Banca 

convidada pelo orientador e 

agendamento da defesa 

presencial* ou virtual). 

- Estacionado (projeto em 

fase inicial OU projeto que 

ainda não começou). 

 

Fase II 

20/06/22 ou Fluxo Contínuo 

(Envio para o NUP do TCC 

finalizado e formatado & 

Anexos 4, 5 e 6 assinados) 

De 01/08 até 03/10 de 2022 

(Fluxo contínuo. Banca 

convidada pelo orientador e 

agendamento da defesa 

presencial* ou virtual). 

Ressaltamos que para os TCC finalizados, ficam mantidas as datas de entrega das documentações 

anexas, que deverão ser enviadas para nup@fmit.edu.br (anexos 4,5,6 projeto e comprovação de 

comitê de ética). Para os TCC em fase estacionária, as novas datas serão informadas no início de 

2022.  
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Atenciosamente,  

 

Marileia Chaves Andrade (coordenadora do NUP). 

Informações Importantes: 

- Anexo 4: Declaração de autoria (Orientador e Orientando) 

Objetivo: Orientador e orientando assumem responsabilidade pela autoria do trabalho e pela 

veracidade das informações nele contidas. 

- Anexo 5: Autorização para defesa de TCC 

Objetivo: Formalizar que o trabalho está apto para ser defendido, ou seja, cumpre todos os 

critérios, normas necessários para a realização da pesquisa. 

- Anexo 6: Declaração de coautoria 

Objetivo: Como o TCC na FMIT pode ser realizado em dupla, o coautor do trabalho declara sua 

participação se responsabilizando pelas informações nele contidas. 

- Envio do TCC: enviar para o NUP o TCC finalizado e formatado, conforme orientações 

contidas no Manual TCC https://assets.fmit.edu.br/arquivos/repositorio-

tcc/documentos/manual-formatacaotcc-fmit-2019.pdf 

Objetivo: Avaliação do TCC por uma pré-banca para correções/sugestões antes da defesa. 

Considerações Finais: 

A elaboração do TCC, bem como a sua defesa, ou seja, apresentação para uma banca, 

formada por três avaliadores, em sessão pública, configura atividade obrigatória para a 

obtenção do grau de médico, conforme regimento da FMIT, capítulo X, art.196 “§ 2º - 
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Não colará grau o discente que estiver pendente em qualquer unidade curricular da matriz 

curricular, em trabalho de conclusão de curso, em atividades complementares, em estágio 

supervisionado do seu curso ou qualquer outra exigência, devendo primeiramente 

regularizar a sua situação.”  

Ressaltamos que as modalidades de TCC de Pesquisa original, Relato de caso e 

Protocolos clínicos devem ser analisados pelos comitês de ética em pesquisa com seres 

humanos ou animais, CEP ou CEUA, quando for o caso, correndo-se o risco de 

impedimento da defesa caso não haja essa aprovação. 


