
FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA 
FUNDAÇÃO JOSÉ BONIFÁCIO LAFAYETTE DE ANDRADA 

Praça Presidente Antônio Carlos, 08  São Sebastião    Barbacena – MG  CEP 36202-336 
Telefone: 32 3339-2950 / 3339-2955   Fax: 32  3339-2966   e-mail: assessoriaadm@funjob.edu.br 

tccfame@gmail.com. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

CALENDÁRIO DO TCC – 2° SEMESTRE 2021- 8° PERÍODO 

Profa.Leda  MaríliaFonseca  

Agosto11/08/2021 

Primeira reunião com todos os grupos do TCC em sala de aulapara apresentação do programa da 

Disciplina de Iniciação Científica V. Determinação das datas referentes ao Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC). 

Esta reunião será obrigatória para lançamento de frequência da disciplina emagosto para 

todos. 

Buscar a orientação professor Márcio para a análise de dados. Assim como reuniões 

periódicas com seu orientadores. 

OS GRUPOS QUE ESTÃO NA FASE DE DISCUSSÃO PODEM MARCAR COM OS 

ORIENTADORES E PROFESSORES DO NUPE DIRETAMENTE EM AGOSTOPARA 

ADIANTAR O ARTIGO. 

 

25/08/2021 

Prazo para envio por e-mail da Introdução e Método do TCC para uma nova avaliação 

(tccfame@gmail.com) direcionar para professora Leda e para o orientador do NUPE 

correspondente ao grupo no assunto do email).  

O trabalho já deverá estar usando o modelo para elaboração do TCC. 

 

Setembro29/09/2021 

Prazo para envio por e-mail dos Resultados parciais (para aqueles que ainda não finalizaram, 

os que já finalizaram podem enviar os resultados finais)doTCC para os professores do NUPE 

(tccfame@gmail.com direcionar para professora Leda e para o orientador do NUPE 

correspondente ao grupo no assunto do email) 

Os grupos deverão marcar uma reunião referente ao mês de setembro para discutir os 

resultados com o orientador do NUPE correspondente ao grupo. 

Esta reunião será obrigatória para lançamento de frequência da disciplina em setembro. 
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Outubro18/10/2021 

Prazo para envio por e-mail dos Resultados finais apresentados em forma de tabelas ou 

gráficos do TCC para os professores do NUPE (tccfame@gmail.com direcionar para 

professoraLeda e para o orientador do NUPE correspondente ao grupo no assunto do email) 

Posterior ao envio os grupos deverão marcar uma reunião referente ao mês de outubro para 

discutir o trabalhocom o orientador do NUPE correspondente ao grupo. 

Esta reunião será obrigatória para lançamento de frequência da disciplina em outubro. 

 

Novembro05/11/2021 

Prazo para envio por e-mail da Discussão e Conclusão do TCC (tccfame@gmail.com direcionar 

para professora Leda e para o orientador do NUPE correspondente ao grupo no assunto do email) 

O quanto antes os grupos deverão marcar uma reunião referente ao mês de novembro para 

discutir o trabalho (resultados e discussão).  

 

Procurar marcar uma reunião com OS PROFESSORES DO NUPE, O QUANTO ANTES, 

para avaliar a formatação do TCC antes de enviar o TCC. 

Esta reunião será obrigatória para lançamento de frequência da disciplina em novembro. 

 

Novembro12/11/2021 

Prazo para entrega do TCC FINAL em formato WORD para o email tccfame@gmail.com que 

irá posteriormente anexar a folha de avaliação escrita  e enviará para os componentesda banca 

examinadora.  

 

Novembro22/11 e 23/11 

 

Defesa do TCC para a banca examinadora de forma remota (on-line). 

 

Dezembro14/12/2021 
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Prazo para entrega do TCC FINALem formato WORD para o email tccfame@gmail.com que 

iráposteriormente anexar a folha de avaliaçãoescrita  e enviará para oscomponentesda banca 

examinadora. 

 

IMPORTANTE  

 

As considerações da banca serão discutidas com os orientadores de conteúdo e os acadêmicos irão 

retornar com as correções sugeridas. 

Prazo para entrega de uma cópia daversão corrigidadigital no formato WORD 

(email:tccfame@gmail.com) do TCC para os professores do NUPE. A sua entrega é pré-requisito 

para aprovaçãoe liberação danota e frequência do mês de dezembro na disciplina 

 

OBS: O e-mail para envio do material solicitado durante o período é tccfame@gmail.com. 

 

GRUPOS QUE JÁ FINALIZARAM E PUBLICARAM DEVEM CUMPRIR AS ETAPAS E 

ENVIAR O TRABALHO TODO NAS DATAS SOLICIATADAS. 

E DEVEM CONVERSAR DIRETAMENTE COM O ORIENTADOR DO NUPE SOBRE AS 

REUNIÕES ONLINE. 

Marcação reunião: 

Profa. Leda ledamarilia@yahoo.com.brou tccfame@gmail.com(dia de atendimento quarta-feira) 

Prof. Mauro Jurno. mejurno@gmail.com(dia de atendimento quarta e quintapela manhã) 
Profa. Priscilla tccfame@gmail.com(dia de atendimento segunda-feira) 

Prof. Márciotccmarciosilva@gmail.com(dia de atendimento de segunda à sexta-feira a partir das 

18hs) 

 


