
Turmas 2016/2 
Gestão de Pessoas e Psicopedagogia 

 
TCC/Artigo Final : Orientações Gerais e Prazos 

 
Para otimizar os trabalhos de conclusão do curso, segue orientações a respeito da 

formatação do ARTIGO 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 tivessem o MÍNIMO DE 15 E 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 acadêmico (a) obedecer aos prazos estabelecidos para entrega 

do ARTIGO FINAL. 
 

DATAS IMPORTANTES 
 

• Dia 18 de novembro de 2017: Primeiro encontro de orientação presencial com o professor 
responsável pela orientação do artigo final. 

 
     Dias 20 a 23 de março de 2018: período para entrega do artigo final das turmas de Gestão de 

Pessoas e Psicopedagogia (2016/02) na Secretaria da Coordenação da Pós-Graduação. O ARTIGO 
FINAL deve ser entregue e PROTOCOLADO na FMP, em UMA CÓPIA IMPRESSA E ENCADERNADA, 
ALÉM DE UMA CÓPIA DIGITAL em formato WORD (CD). 

 
   Na sequencia ocorrerá a retirada dos artigos na Coordenação da Pós-Graduação pelos professores 

orientadores para correção, sendo que os mesmos terão até o dia 11 de maio 2018 para a 
divulgação das notas. 

 
15 de Maio : Publicação dos Conceitos no site. 
 

OBSERVAÇÕES 
  O acadêmico mesmo que não tenham concluido todas as disciplinas deverá obedecer ao prazo 

acima estipulado para entrega de TCC. 
 Quando constatado PLÁGIO no TCC, o aluno será automaticamente reprovado no TCC e sofrerá as 

implicações imposta na legislação vigente e no Regimento da Faculdade Municipal de Palhoça. 
  O acadêmico 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, repeitado o tempo 
limite de conclusão do curso. 

  Prorrogação- Eventuais pedidos de prorrogação deverão ser formulados 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, repeitado o tempo limite de conclusão do curso. 
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