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Cronograma do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC_2021/2022 – PARA ALUNOS DO 5º. ano que 

defenderão suas monografias em 2022. 

 

É imprescindível a leitura do Regulamento e Manual do TCC para que o aluno tenha conhecimento das normas 

que regem a elaboração e conduta ética na realização do trabalho (Regulamento) e como elaborar o manuscrito 

da sua monografia-TCC (Manual). Este cronograma, juntamente com o Regulamento e Manual do TCC estão 

disponíveis na página da FMIT, no endereço: https://www.fmit.edu.br/paginas/tcc 

Consideração Inicial: 

Uma versão finalizada e formatada do TCC 2021, conforme as normas dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

da FMIT (ver Manual TCC, disponível em https://assets.fmit.edu.br/arquivos/repositorio-

tcc/documentos/manual-formatacaotcc-fmit-2019.pdf ), deverá ser entregue para correção – pré-banca (uma 

copia física e uma cópia digital), na secretaria acadêmica do Hospital Clínico, impreterivelmente ATÉ O DIA 

24/02/22. 

Cronograma 2021: 

Durante o ano corrente (2021), os alunos do 5ª. ano deverão entregar documentos relacionados ao TCC, 

conforme cronograma abaixo:  

-  ANEXO 1: Solicitação de orientação  

Objetivo: Refere-se à aquiescência do orientador à solicitação de orientação feita pelo aluno.  

Data de entrega: 19/03/21. 

OBS: Em função do distanciamento social pela pandemia da COVID-19, caso não haja possibilidade de o aluno 

fazer reuniões presenciais com seu orientador, as mesmas deverão ocorrer no formato virtual. O orientador pode 

inserir sua assinatura eletrônica no documento. O mesmo deverá convertido para pdf e o aluno envia para 

Rosana, e-mail rosana.guedes@fmit.edu.br 

-  ANEXO 2: Cronograma de acompanhamento e carga horaria 

Objetivo: Controle do orientador da regularidade do trabalho do orientando, onde são registradas as atividades 

desenvolvidas com carga horária e informações complementares, se necessário. Durante o período de 

distanciamento social, o contato entre orientando/orientador deve ser mantido (via e-mail, whatsapp, 
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videoconferência, ou outro, que melhor convier), adiantando o que for possível da pesquisa através do contato 

virtual, e devidamente registrado.  

Datas de entrega: 20/05/21; 09/07/21; 20/09/21; 25/11/21. 

 

OBS: A assinatura desse cronograma é bimestral. O aluno leva o Anexo 2 na secretaria acadêmica do Hospital 

Clínico para ciência (assinatura e carimbo da secretaria), e fica com o documento, levando-o regularmente 

conforme as datas acima informadas, para que o mesmo procedimento seja realizado.  

 

-  ANEXO 3: Declaração de concordância de utilização de um trabalho finalizado como TCC. 

Objetivo: Autorização do orientador para a utilização de um trabalho já realizado/finalizado como TCC. Isso se 

aplica somente para alunos que possuem um trabalho já finalizado na FMIT ou Hospital de Clínicas de Itajubá 

. Enviar para Rosana, e-mail: rosana.guedes@fmit.edu.br. 

Data de Entrega: 15/06/21.  

 

Os anexos 4,5 e 6 serão entregues no mês de fevereiro de 2022 juntamente com a versão impressa e digital do 

trabalho para análise da pré-banca. 

-  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.  

Data de Entrega: 24/02/22. 

 

-  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.  

Data de Entrega: 24/02/22. 
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-  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. 

Data de Entrega: 24/02/22. 

 

-Entrega do TCC versão formatada e finalizada: entregar na secretaria acadêmica do Hospital de Clínicas 

de Itajubá, em formato manuscrito (uma cópia física e uma cópia digital), 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. 

– Data de Entrega: 24/02/22.  

 

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 - 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.” As defesas irão ocorrer em junho de 2022, com data definida oportunamente e comunicada aos 

estudantes.  

 

Informações Complementares: 

Ressaltamos que relatos de caso e/ou artigos originais deverão ser analisados pelo CEP/Plataforma Brasil e, 

trabalhos científicos envolvendo animais deverão ser analisados pelo Comitê de Ética no uso de animais – 

CEUA. Caso ainda não tenham sido analisados, seguem abaixo as datas para protocolar os projetos nas devidas 

Plataformas:  

Calendário CEP, disponível em https://www.fmit.edu.br/sites/cep/calendario-de-reunioes 
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Atenciosamente, 

Coordenação do NUP - 03 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

  


