NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE MUNICIPAL DE PALHOÇA

ORIENTAÇÕES PARA O ARTIGO FINAL (TCC) DOS CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU TURMAS 2017/1
Caros(as) Acadêmicos(as)
Para otimizar os trabalhos de conclusão de curso, segue orientações a respeito da formatação do ARTIGO FINAL
e também dos PRAZOS. A formatação do TCC/ARTIGO segue as normas de publicação da Revista da FMP – VIAS
REFLEXIVAS, com exceção do número de páginas, que ficou estabelecido que os ARTIGOS devem ter no MÍNIMO DE 15
E O MÁXIMO DE 20 páginas. O documento das normas de publicação da VIAS REFLEXIVAS se encontra no endereço:
http://fmpsc.edu.br/wp-content/uploads/2017/04/template-artigo.pdf

•
•

•

É de inteira responsabilidade do(a) Acadêmico(a) obedecer aos prazos estabelecidos para entrega do ARTIGO
FINAL.
O Professor Orientador da turma
- GESTÃO PÚBLICA Profª Dra. Alissane Lia Tasca da Silveira – alissane.silveira@fmpsc.edu.br
- GESTÃO EMPRESARIAL Profª MSc. Mariah T. Nascimento Pereira – mariah@fmpsc.edu.br
- PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS
Profª MSc. Joici Lilian Rodrigues – joici.lilian@fmpsc.edu.br
- EDUCAÇÃO INFANTIL Profª MSc. Juliana Costa Muller – juliana.costa@fmpsc.edu.br
Os encontros para ORIENTAÇÃO ocorrerão nas datas:
19/05 – 26/05 – 09/06

•
•

Orientação

No primeiro encontro (19/05/2018) o professor irá combinar com a turma como se dará os demais encontros.
Após os encontros, a orientação ocorrerá por meio eletrônico e presencial conforme a necessidade.
O prazo de 03 meses para elaboração do TCC/ARTIGO FINAL inicia no dia 19 de Maio, respeitando o recesso
escolar (07 a 22 de Julho).

DATAS IMPORTANTES:
•

Dias 03, 04, 05 e 06 de Setembro de 2018: período para ENTREGA FINAL do ARTIGO (TCC) das turmas 2017/1 na
Coordenação/Secretaria da Pós-Graduação.

•

O ARTIGO FINAL deve ser ENTREGUE e PROTOCOLADO na Coordenação da Pós-Graduação ou no Balcão da
Secretaria Acadêmica da FMP em um ENVELOPE PARDO CONTENDO:
- 01 (UMA) Cópia IMPRESSA ENCADERNADA;
- 01 (UM) CD com Cópia DIGITAL em formato WORD (CD/DVD);
- 01 (UMA) via do TERMO DE ENTREGA DO ARTIGO FINAL PÓS-GRADUAÇÃO: devidamente preenchido pelo
aluno(a). O termo será protocolado e devolvido ao aluno(a).
- 01 (UMA) via da FICHA DE AVALIAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO/ARTIGO FINAL DA PÓSGRADUAÇÃO devidamente preenchida nos itens que cabem ao aluno(a). Esse documento deverá acompanhar a
cópia impressa do artigo.
Link para TERMO DE ENTREGA e FICHA DE AVALIAÇÃO:
https://drive.google.com/file/d/0B_KPZhAEVu2IU002dS1jbzZqcVk/view

•

Dia 10/09/2018: retirada dos Artigos na Coordenação da Pós-Graduação pelos professores
Orientadores/Avaliadores para CORREÇÃO, cujo prazo será de 45 dias desta data para a divulgação dos
conceitos.

•

Dia 26 de Outubro de 2018: Divulgação no site dos Conceitos dos Artigos Finais e Informações para
integralização do Curso. - http://fmpsc.edu.br/consultas/

Lembrando ainda:
b) O(a) acadêmico(a) mesmo que não tenham concluído todas as disciplinas deverá obedecer ao prazo acima
estipulado para entrega de TCC/ARTIGO FINAL.
c) Quando constatado PLÁGIO no TCC, o(a) aluno(a) será automaticamente reprovado no TCC e sofrerá as
implicações imposta na legislação vigente e no Regimento da Faculdade Municipal de Palhoça.
d) O(a) acadêmico(a) que não alcançar o conceito mínimo “C” em seu TCC, poderá refazer seu trabalho com a
próxima turma/semestre que entrar em fase de conclusão do Artigo Final, respeitado o tempo limite de conclusão do
curso.
A = 10,0 a 9,0
B = 8,0 a 8,9
C = 7,0 a 7,9
D = 0,0 a 6,9

Excelente = Aprovado
Bom = Aprovado
Regular = Aprovado
Insuficiente = Reprovado

e) Prorrogação de Prazo para Entrega - Eventuais pedidos de prorrogação deverão ser solicitados via
requerimento em Secretaria, sendo que o aluno apresentará seu trabalho com a próxima turma/semestre que entrar
em fase de conclusão do Artigo Final, respeitado o tempo limite de conclusão do curso.

ATENÇÃO: Sem data prevista para próxima entrega de TCC/Artigo Final, que pode acarretar a não integralização de
curso.
Dúvidas entrar em contato para regularização situação na Instituição.
posgraduacao@fmpsc.edu.br
Fone: 3341-0616

Profª Jussara Carmisini L. Ferreira
Coordenação do Núcleo de Pós-Graduação da FMP

