
                                                                                                                                                        
          

 

 ATENÇÃO 

Carta aos ORIENTADORES TCC com defesa 2020 
 
Nossos cordiais cumprimentos! Visando estruturar e organizar os Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC) da Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIT), no que diz respeito à defesa, 

composição de banca, dentre outros, durante o ano de 2019 após sugestões oferecidas pelos 

professores/orientadores/pesquisadores em reuniões realizadas pelo Núcleo de Pesquisa da FMIT, 

compiladas pelo NUP e com a aquiescência da Direção e Coordenação do curso, pedimos atenção 

dos orientadores de TCC para as alterações na defesa dos TCC em 2020: 

1ª. mudança:  

A defesa dos TCC não ocorrerá durante a 40ª. Semana Médica da FMIT. A defesa ocorrerá no dia 

02/06/20, de 18:30 às 22:00 hs na FMIT. No dia 02/04/20 será divulgado um cronograma de 

apresentação, especificando a sala e o horário de defesa de cada dupla. Destacamos que ocorrerão 

apresentações simultâneas, pois reservaremos 6 salas com 8 trabalhos (aproximadamente), sendo 

apresentado em cada uma. Ressaltamos que o tempo de apresentação do aluno, de 10 minutos, 

bem como o da arguição, 5 minutos, não foi alterado. Estamos contando com uns 5 minutos de 

intervalo entre cada apresentação. 

2ª. mudança:  

A formação da banca avaliadora será de responsabilidade do professor Orientador, que assume o 

papel de presidente da banca. O professor Orientador tem que ser da FMIT. A banca será então 

composta pelo Orientador mais dois outros membros, sendo que pelo menos um deles deverá ser 

da FMIT (membro interno). O outro membro poderá ser de qualquer outra instituição de ensino 

superior (membro externo), ou poderá ser também da FMIT. Cabe ao Orientador, na função de 



                                                                                                                                                        
          
presidente da banca, a responsabilidade de escolher os membros avaliadores e de enviar-lhes o 

convite, informando local/data/hora da defesa. 

Conforme as alterações, definimos um Cronograma de Atividades: 

- Dia 24/03/20: Os TCC (com as correções/sugestões do Avaliador) estarão disponíveis na 

secretaria acadêmica (Casa Verde). O aluno deverá pegar o TCC e reunir com seu Orientador para 

analisar as sugestões do Avaliador, fazer as alterações/correções.  

- Dia 02/04/20: Divulgação no site da FMIT, página TCC ( https://www.fmit.edu.br/paginas/tcc),  

da ordem de apresentação dos TCC, informando detalhadamente o horário e a sala. 

- Até dia 28/04/20: o Orientador precisa informar ao NUP (nup@fmit.edu.br) os nomes dos 

membros da banca de cada trabalho sob sua orientação.  

- Até dia 05/05/20, o Orientador e orientandos (alunos) deverão entregar o TCC para os membros 

da banca por eles convidados, baixando na página do TCC (https://www.fmit.edu.br/paginas/tcc), 

 o modelo de carta-convite, que deverá ser anexada ao exemplar do TCC que será enviado a cada 

membro da banca. É de responsabilidade do orientador/aluno assegurar que os membros da banca 

recebam seus exemplares com uma antecedência mínima de 30 dias da defesa. A 

FMIT/Coordenação/NUP não irá se responsabilizar pelo envio dos exemplares, nem por qualquer 

mudança no prazo de entrega dos mesmos, que eventualmente tenha sido acordado entre 

orientador/aluno e membros da banca. 

- Dia 02/06/20: Defesa do TCC. 

Salientamos que é de total responsabilidade do Orientador o cumprimento dos prazos estipulados, 

acompanhando/monitorando seus orientandos nas tarefas a eles designadas. 

- Dia 26/06/20: Entrega do TCC (versão final pós-banca) corrigido, em arquivo digital (formato 

word, gravado em CD), na Biblioteca da FMIT, contendo (escaneados e anexados ao TCC), a 



                                                                                                                                                        
          
aprovação do CEP ou CEUA, quando for o caso, e ata de aprovação da banca. Esta estará 

disponível da coordenação do NUP. 

 
Pela atenção, agradecemos. 
 
 
Coordenação TCC, em 05/03/2020. 


