
                            INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA 

                                      CURSO DE ENGENHARIA CIVIL-AERONÁUTICA 

 

PLANO DA DISCIPLINA: TG-2    2022/2 

3º ANO PROFISSIONAL 

(Revisado em Julho de 2022) 

PROFESSOR: Coordenação/Orientador/Coorientador 

HORÁRIO: - 

CARGA HORÁRIA: 0 – 0 – 8 – 4  (12 horas semanais) 

EMENTA: Requisito: TG-1 – Horas semanais: 0-0-8-4. Execução da proposta definida em TG-1: 

desenvolvimento, análise e discussão de resultados. Defesas escrita e oral do Trabalho de Graduação. 

Bibliografia: Materiais selecionados pelo orientador e pelo aluno. 

AVALIAÇÃO: O orientador é responsável por avaliar e lançar a nota. 

CRONOGRAMA: Os prazos abaixo são definidos pela coordenação e pela IG. Alunos e 

orientador/coorientador devem estabelecer prazos internos adequados ao desenvolvimento do trabalho. 

Ativ. Descrição Prazo Setor Obs1 Obs2 

1 

Entregar relatório parcial ao orientador. 

Espera-se que o aluno demonstre 

desenvolvimento dos objetivos, revisão de 

literatura e métodos. Resultados parciais 

podem ser incluídos, se disponíveis. 

02/set/22 Orientador 
Seguir 

padrão da 

biblioteca 
  

2 
Prazo final para envio do pedido de revisão de 

referências à biblioteca 
18/out/2022 Biblioteca 

Ver 

instruções 

enviadas 

pela chefia 

da 

biblioteca 

 

3 

Comunicar a coordenação sobre a data e sala 

de apresentação do TG. Alunos: coordenar 

disponibilidade de sala com a secretaria da 

divisão. 

03/nov/22 Coordenação Formulário   

4 Prazo final para a apresentação do TG. 18/nov/22      

5 
Prazo final para a solicitação de folha de 

registro 
18/nov/22 Biblioteca 

Ver site da 

biblioteca 

O número de 

páginas deve 

estar definido 

6 
Prazo final para entrega da ata de defesa de 

TG à coordenação. 
23/nov/22 Coordenação Formulário   

7 
Prazo final para coleta de assinatura junto à 

coordenação. 
23/nov/22 Coordenação 

Passo 1: 

Coletar 

Assinatura 

física 

Passo 2: 
Enviar PDF 

Final 

Consolidado 

com 
assinaturas 

8 
Prazo final para registro do TG na Biblioteca 

do ITA. 
25/nov/22 Biblioteca 

Ver site da 

biblioteca 

Sugere-se 1 

semana de 

antecedência  

 

 

https://forms.gle/woexCtD7xqie5xkQ7
https://forms.gle/JDEBwWeNmMKWmQEB6
https://forms.gle/y4RDvaSQwLkE6XfP7
https://forms.gle/y4RDvaSQwLkE6XfP7
https://forms.gle/y4RDvaSQwLkE6XfP7
https://forms.gle/y4RDvaSQwLkE6XfP7
https://forms.gle/y4RDvaSQwLkE6XfP7
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Links de Interesse:  

O site da biblioteca contém dos modelos para redação do TG, bem como formulários e procedimentos de 

registro: http://www.bibl.ita.br/trab_graduacao.htm    

http://www.bibl.ita.br/trab_graduacao.htm

