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GUIA DE APRESENTAÇÃO DE TG-1 / COMP T21
1.

INTRODUÇÃO

Este guia se refere apenas ao Trabalho de Graduação 1 (TG-1) do curso de Engenharia
de Computação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) para o 1º Semestre de 2021.
Descrição do TG-1 conforme o catálogo da graduação de 2021:
TG-1 – Trabalho de Graduação 1– Requisito: Não há – Horas semanais: 0-0-8-4.
Detalhamento da proposta do Trabalho de Graduação: definição de hipótese, objetivos,
revisão bibliográfica, critérios de sucesso e análise de riscos, definição da metodologia e
cronograma de atividades. Defesas escrita e oral da proposta. Bibliografia: Materiais
selecionados pelo orientador e pelo aluno.
Em caso de dúvida, consulte as normas de TG em:
http://www.ita.br/sites/default/files/pages/collection/Normas%20para%20o%20trabalho%20d
e%20gradua%C3%A7%C3%A3o.pdf
A nota de TG-1 é apenas S (Satisfatório) ou NS (Não Satisfatório).
•

Se TG-1 for S, então o aluno faz TG-2 no segundo semestre.

•

Se TG-1 for NS, então o aluno fica em dependência (DP) no TG-1.

Esse guia é aplicável apenas para alunos já matriculados em TG-1 no 1º Semestre de 2021.
Alterações no TG-1 (orientador, coorientador ou título) devem ser realizadas, pelo
aluno, por meio de REQUERIMENTO, junto à secretaria da DAE pelo e-mail
sec.dae@ita.br.
O fluxo operacional de avaliação do TG-1 tem 5 etapas, conforme apresentado na Figura 1.
As 5 etapas são detalhadas nas seções seguintes deste guia.

Figura 1 – Fluxo Operacional do TG-1

2.

FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

Até 25/05/2021:
Em concordância com o orientador e eventual coorientador, o aluno deverá estabelecer
uma comissão de avaliação da sua apresentação de TG-1.
3.

AGENDAMENTO DA APRESENTAÇÃO

Até 31/05/2021:
O aluno deverá agendar a apresentação de TG-1 usando o formulário do link abaixo. Cada
aluno deve preencher os dados após combinar com o seu orientador. Conversem
antecipadamente para decidir a data da apresentação e quem será o outro professor da
banca. Verifique a disponibilidade da banca antes de preencher o formulário. Todas as
apresentações serão virtuais e pelo Google Meet. O aluno ou orientador deverá criar o link
da reunião no Google Meet. Recomenda-se o uso das contas @ga.ita.br ou @gp.ita.br.
A data de agendamento deve ser entre 07/06/2021 até 18/06/2021 e os horários possíveis
de apresentações são 9h, 10h, 11h, 14h, 15h e 16h.
Formulário de Agendamento:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQChWhB2CydLDVeGdzqF7gcTL2oOiF6_PTQiTXTF3HCH5nA/viewform
4.

APRESENTAÇÃO

De 07/06/2021 até 18/06/2021:
O aluno deve apresentar o TG-1, conforme o agendamento realizado na seção 3.
Para o fechamento do TG-1, é obrigatória uma apresentação com arguição da comissão de
avaliação. Participantes obrigatórios da apresentação:
•

Aluno; e

•

Comissão Avaliadora: Orientador, Coorientador (se houver) e Professor
Convidado.

Dinâmica da apresentação:
•

Até 20 min para o aluno apresentar; e

•

Até 30 min a arguição da Comissão Avaliadora.

Notas:
a) NÃO será permitido apresentar TG-1 antes de 07/06/2021 ou após o 18/06/2021.
b) No dia/horário de sua apresentação, entrar 10 minutos antes no link do Google Meet,
criado pelo aluno ou orientador.

5.

ENTREGA DA ATA DE TG-1

No dia da apresentação:
Após a apresentação, a ATA eletrônica deverá ser gerada pelo orientador com o
preenchimento e envio de todos os campos do formulário a seguir.
Formulário de ATA eletrônica:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWC8h5g96bCYgCthUUP9yOPpI1fqV7IgmACy
DlNgLYFtQx1w/viewform
6.

ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL DE TG-1

Até 25/06/2021:
O aluno deverá enviar a versão final do relatório de TG-1 conforme o padrão da biblioteca
(http://www.bibl.ita.br/trab_graduacao.htm). Esta entrega é da versão do relatório já
avaliado pelo orientador e deverá ser submetida pelo formulário eletrônico a seguir.
Formulário para envio do relatório final de TG-1:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSDgCBirS7uLVqa0ujLY_wb13bp_zuxGhB9c3_diy7H25fQ/viewform

DÚVIDAS: Encaminhar para o e-mail coord.comp@ita.br

