EDITAL 53/2022 – RETIFICAÇÃO - INFORMAÇÕES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM BIOMEDICINA - SEMESTRE
2022.1

DOS PRAZOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
Os prazos para o desenvolvimento das atividades obedecerão ao seguinte cronograma:

Trabalho de Graduação I (TG-I) - 7º Período
Datas

Atividades

16 a 23 de fevereiro

Período para escolha do Professor Orientador e do Tema da Pesquisa para elaboração

de 2022

da Monografia e preenchimento do Formulário de Compromisso de Orientação para
Trabalho de Graduação I.
Prazo limite para entrega do Formulário de Compromisso de Orientação assinado pelo

09 de março de

Professor Orientador, Professor da Disciplina de TG-I, Coordenador do Curso e pelo

2022

Discente ao Professor da Disciplina de TG-I, para o endereço eletrônico
tg1.bio@unirios.edu.br. O professor Orientador realizará os encontros logo após
finalizado o presente procedimento, quando receberá o Diário de Acompanhamento.

16 de maio de 2022

Entrega do Trabalho de Graduação I, o Termo de Autoria e de Autorização do
Orientador devidamente preenchido e assinado pelo Professor Orientador e discente,
conforme edital de divulgação, para avaliação da banca examinadora.

18 a 22 de maio de

Período para solução de problemas detectados no Projeto de Pesquisa. Após esta data,

2022

o discente considerado não apto para elaboração da monografia na fase posterior ao
Projeto de Pesquisa, será submetido a uma análise feita pelo orientador, professor de
TG-I e coordenador do curso, que deliberarão sobre sua continuidade ou não no
processo seguinte.

23 a 24 de maio de

Apresentações dos Trabalhos de Graduação I, conforme edital de divulgação.

2022
25 de maio a 06 de

Período de elaboração da Primeira Parte da Monografia, contemplando Introdução

junho de 2022

mais o Primeiro Capítulo de Revisão da literatura relativa ao Tema em pesquisa.

06 de junho de

Entrega da Primeira versão da Monografia (Introdução mais o Primeiro Capítulo de

2022

Revisão da literatura). A entrega deverá ser feita a professora da disciplina de TG-I. A
nota da disciplina será publicada ao finalizar a 2ª Etapa do semestre.

Trabalho de Graduação II (TG-II) - 8º Período
Datas

Atividades

16 a 23 de fevereiro de

Período para o discente reestabelecer contato com o Professor Orientador

2022

do tema da pesquisa para elaboração da Monografia e preenchimento
Formulário de Compromisso de Orientação para o Trabalho de Graduação
II.

09 de março de 2022

Prazo limite para entrega do Formulário de Compromisso de Orientação
assinado pelo Professor Orientador, Professor da Disciplina de TG-II,
Coordenador do Curso e pelo Discente ao Professor da Disciplina de TG-II,
para o endereço eletrônico tg2.bio@unirios.edu.br. O professor
Orientador realizará os encontros logo após finalizado o presente
procedimento, quando receberá o Diário de Acompanhamento.

16 de maio de 2022

Entrega do Trabalho de Graduação II, o Termo de Autoria e de Autorização
do Orientador devidamente preenchido e assinado pelo Professor
Orientador e discente, conforme edital de divulgação, para avaliação da
banca examinadora.

30 a 31 de maio de 2022

Apresentações dos Trabalhos de Graduação II, conforme edital de
divulgação.

06 de junho de 2022

O aluno deverá solicitar a ficha catalográfica, através do formulário no link
https://www.unirios.edu.br/internas/biblioteca/servicos/formulariofic
ha.php
Entrega da versão final da monografia contemplando a Ata de Aprovação

15 de junho de 2022

assinada pela banca examinadora e Ficha Catalográfica expedida pela
biblioteca, conforme edital de divulgação.

UNIRIOS – Centro Universitário do Rio São Francisco,
Em Paulo Afonso/BA, 04 de maio de 2022.
Registre-se e cumpra-se.
Prof. Dr. Ilton Palmeira Silva
Coordenador do Curso de Bacharelado em Biomedicina

