
  
 CALENDÁRIO TCC I - 2022.1 Ano 2022  

11/11/2022  Data limite para os orientandos preencherem o formulário online contendo os dados do projeto 
e da banca examinadora.  

20/12/2022  

Data limite para:  
Orientandos entregarem para a Banca:  
Cópia do projeto de TCC I. O projeto deverá conter capa, folha de rosto, sumário, introdução, 
objetivos, metodologia e referências bibliográficas seguindo a norma da ABNT, disponível na 
homepage da UFJF no link Biblioteca>Serviços>Normatização.  
Os discentes devem verificar com os membros da banca se o projeto será entregue impresso 
ou por endereço eletrônico.  

20/01/2022  Data limite para os orientadores digitarem no Siga a nota do TCC I.  
  

  
 CALENDÁRIO TCC II - 2022.1 Ano 2022  

11/11/2022  
Data limite para os orientandos preencherem o formulário online caso haja qualquer 
alteração em relação aos dados do projeto e/ou composição da banca examinadora do 
TCC I.  

01/12/2022   
a   

08/12/2022  

Período de agendamento das apresentações dos trabalhos na coordenação do curso.  
OBS: Salvo problemas de ordem maior, que impossibilitem algum membro ou toda a 
banca de comparecer, como casos de saúde, a coordenação não aceitará agendamento 
para apresentação do TCC II em dia e horário fora das datas estabelecidas neste 
calendário, ficando o acadêmico reprovado na disciplina.  

20/12/2022  

Data limite para:  
 Orientandos entregarem para a Banca:  
Cópia do projeto de TCC II. O projeto deverá conter capa, folha de rosto resumo em português 
e inglês, sumário, introdução, objetivos, metodologia, resultados, discussão, conclusão e 
referências bibliográficas seguindo a norma da ABNT, disponível na homepage da UFJF no 
link Biblioteca>Serviços>Normatização.  
Agradecimentos, epígrafe, listas de ilustrações, tabelas,abreviaturas, siglas e símbolos são 
opcionais.  
Os discentes devem verificar com os membros da banca se o projeto será entregue impresso 
ou por endereço eletrônico.  
  

06/01/2023  Data limite para a coordenação divulgar o mapa de apresentação dos trabalhos.  

09/01/2023 a  
13/01/2023  

Apresentação dos trabalhos - XXIII Seminário de Iniciação Científica à Pesquisa da 
FACFISIO  
OBS: Salvo problemas de ordem maior, a coordenação não aceitará alteração de dia e 
horário para apresentação do TCC II fora destas datas, ficando o acadêmico reprovado 
na disciplina.  
Limite de 10 apresentações por dia ( 5 por turno: manhã e tarde)  

20/01/2023  

Data limite para:  
- O(s) aluno(s) aprovado(s) deverá(ão) entregar na coordenação do Curso de Fisioterapia a 
ata final de defesa do TCC II e enviar para o e-mail da coordenação (coord.fisioterapia@ufjf.br) 
o arquivo do trabalho final revisado, seguindo as orientações finais da banca, contendo capa, 
folha de rosto ficha catalográfica, folha de aprovação, resumo em português e inglês, sumário, 
introdução, objetivos, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências 
bibliográficas seguindo a norma da ABNT, disponível na homepage da UFJF no link 
Biblioteca>Serviços>Normatização. Agradecimentos, epígrafe, listas de ilustrações, tabelas, 
abreviaturas, siglas e símbolos são opcionais e deverão ser estabelecidos junto ao professor 
orientador. OBS: A coordenação não consolidará nota do aluno que não entregar toda a 
documentação final do TCC na coordenação na data pré-determinada  

  
Aprovado em Conselho de Unidade em 12 de setembro de 2022.  
  


