
 

 

 

ATENÇÃO – EM MARÇO – 2020 

 
NOVAS Informações aos ORIENTADORES/ALUNOS TCC com defesa 2020 

 
A coordenação do curso de Medicina juntamente com a coordenação do TCC, em 

função do período de isolamento/afastamento social ao qual nos encontramos, ainda sem 

definição de 

quando retornaremos nossas atividades presenciais, delibera a defesa ONLINE dos TCC, via 

videoconferência, no 1º. semestre de 2020. Essa decisão de manter o período da defesa no 1º. 

semestre se deu em função da flexibilidade de tempo nesse período e para não incrementar 

atividade para os alunos e professores no 2º. semestre. Lembrando ainda o fato de que, caso o 

aluno não seja aprovado na defesa, este terá uma nova data de apresentação agendada para 

outubro/2020. Portanto, torna-se mister o envolvimento de todos em cumprir o calendário  do 

TCC, e agradecemos a compreensão. 

Nesse sentido, para efetivação do proposto, defesa TCC no 1º. Semestre/2020, favor 

considerar as seguintes informações: 

1) Fluxo contínuo de defesa: O orientador, após a correção/adequações do TCC, tem 
 

liberdade de marcar a data da defesa quando achar que seu(s) aluno(s) esta(ão) 

preparado(s) para tal. O prazo final para que o aluno tenha defendido é 30/06/20. 

2) O orientador deverá definir a data da defesa, em consenso com o aluno, e convidar 

os membros da banca (carta convite na página https://www.fmit.edu.br/paginas/tcc). A 

defesa deverá acontecer em uma plataforma de videoconferência (sugestão, plataforma 

Zoom). 

http://www.fmit.edu.br/paginas/tcc)


 

 

3) O orientador deverá respeitar o tempo de envio do arquivo (formato digital, word) para a 

 

banca, em média, 30 dias antes da defesa. Vale ressaltar, que a flexibilização desse 

tempo pode ocorrer, dependendo apenas da aquiescência da banca. 

4) As normas que regulamentam o TCC continuam as mesmas, ressaltando que o aluno 

tem 10 minutos de apresentação, e a banca 5 minutos de arguição, pontuando os 

aspectos mais importantes. 

5) Após a arguição, o orientador (anfitrião da videoconferência), deve desligar o aluno 

da reunião para que a banca delibere sobre aprovação ou reprovação. Após o resultado, 

a ata da defesa (disponível em https://www.fmit.edu.br/paginas/tcc) deverá ser 

preenchida pelo orientador, solicitando os membros da banca que insiram suas 

assinaturas eletrônicas, e, em seguida, comunicará ao aluno o resultado da defesa. Toda 

a reunião da defesa deverá ser gravada. As plataformas de videoconferência 

disponibilizam essa opção, desde que ela seja definida em Configurações. 

6) O orientador, após a defesa, deverá solicitar ao NUP (nup@fmit.edu.br) a declaração de 

 

participação dos membros da banca, informando no e-mail o(s) nome(s) do(s) 

acadêmico(os), título do trabalho, dia e hora da defesa, e nomes dos membros da 

banca. 

7) Orientador e aluno devem conversar sobre as sugestões/correções da banca, fazer as 

 

alterações necessárias e enviar para a Biblioteca da FMIT o arquivo corrigido, versão 

final, em pdf, com a ata da defesa escaneada. 

 

 

 

http://www.fmit.edu.br/paginas/tcc)


 

 

 

 
 

Confira o NOVO CRONOGRAMA – TCC 2020: 
 

 

Conforme as alterações, definimos um Cronograma de Atividades: 
 

 

- Dia 31/03/20: Os TCC (com as correções/sugestões do Avaliador) serão enviados para os 

alunos. 
 

O aluno deverá entrar em contato com seu Orientador para analisar as sugestões do Avaliador, 

fazer alterações/correções, etc. 

 

- De abril a 30 de junho/2020: Defesa do TCC, via online, por videoconferência, seguindo as 

orientações acima. 

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

estipulados, acompanhando/monitorando seus orientandos nas tarefas a eles designadas. 

 

- Dia 21/08/20: Envio do TCC (versão final pós-banca) corrigido, em arquivo digital (formato 

word, gravado em CD). 

 

ATENÇÃO: 

Comunicamos que o CD contendo (TCC, versão final e documentos em anexo), deverá 

ser entregue na “Casa Verde” impreterivelmente até a data estabelecida acima. 

No ato da entrega deverá ser preenchido e assinado (por todos acadêmicos/orientandos), 

o PROTOCOLO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO TCC EM CD- Rom, PARA 

ARQUIVAMENTO NA BIBLIOTECA.  



 

 

 

Relação de DOCUMENTOS NECESSÁRIOS inseridos no CD 

 

   

 TCC final, aprovado; 

 

 Declaração de autoria (contendo assinatura: orientador e orientando), de acordo  

       ANEXO 4, Regulamento do TCC  [Disponível em: https://www.fmit.edu.br/paginas/tcc];  

 

 Ata de Defesa (contendo assinatura dos membros da banca); 

 

  Aprovação do CEP (quando for o caso); 

 

 Aprovação do CEUA (quando for o caso). 

 

 

Recomendações para documentos digitalizados: 

 

Os anexos devem ser enviados em meio digital (CD), no formato PDF legível, com boa 

resolução.  

Os documentos devem ser digitalizados diretamente dos originais e não de cópias.  

Atenção: não serão aceitos arquivos em imagem ou fotos.  

 

 

 

 

 

Pela atenção, agradecemos. 

 
 

Coordenação da FMIT e Coordenação TCC, em 30/03/2020. 

https://s3.us-east-1.amazonaws.com/assets.fmit.edu.br/arquivos/repositorio-tcc/regulamento-tcc2020.pdf
https://www.fmit.edu.br/paginas/tcc

