
Trabalho de Graduação em Engenharia

Trabalho de Graduação em Engenharia - 2023.1

  

Período de matrícula: 06/02/2023 até as 23:59min do dia 10/02/2023

  

Quaisquer dúvidas, encaminhem e-mail para: dac.cecs@ufabc.edu.br

  

  

  Documentos:
    
    -  Resolução ConCECS 17   
    -  Instruções para matrícula em Trabalho de Graduação   
    -  Requisitos para matrícula em Trabalho de Graduação   
    -  Carta de Indicação do Orientador /Coorientado r  
    -  Formulário de recursos    

  

  

Resultado das solicitações de matrícula e demais informações sobre Trabalho de Graduação
em Engenharia

  

  

  Engenharia Ambiental e Urbana
    
    -  Coordenação de Trabalho de Graduação: professora doutora Fernanda Borges Monteiro
Alves   
    -  Cronograma e instruções   
    -  Resultado das solicitações de matrícula   
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images/tg/documentos/requisito_matricula.pdf
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images/tg/documentos/carta%20de%20indicacao%20tg_201x.docx
https://forms.gle/tSay2pv6ysxPRBFU6
docentes/contatos/23-docentes/437-fernanda-borges-monteiro-alves.html
docentes/contatos/23-docentes/437-fernanda-borges-monteiro-alves.html
images/tg/2022_2/eau/INSTRUÇÕES_TRABALHO%20DE%20GRADUAÇÃO_EAU_2022Q2.pdf


Trabalho de Graduação em Engenharia

    -  Normas complementares para a realização de Trabalho de Graduação do curso de
Engenharia Ambiental e Urbana.   
    -  ANEXO I: Ficha de Indicação de orientação/coorientação   
    -  ANEXO II: Ficha de Avaliação TG I e TG II   
    -  ANEXO III: Ficha de Avaliação TG III   
    -  Resultado solicitações de recurso  
    -  Resultado das solicitações de trancamento  
    -  Monografias apresentadas 2014   
    -  Monografias apresentadas 2015   
    -  Monografias apresentadas 2016.1   

  Engenharia Aeroespacial
    
    -  Coordenação de Trabalho de Graduação: professor doutor Cesar Monzu Freire   
    -  Resultado das solicitações de matrícula   
    -  Cronograma e Instruções   
    -  Sistema de Geração de Ficha Catalográfica - Para TGIII   
    -  Formulário para indicação de banca   
    -  Ficha de defesa de trabalho TG III - formato .doc   
    -  Ficha de defesa de trabalho TG III - formato .pdf   
    -  Formulário padrão para projeto TG I   
    -  Normas complementares para a realização do Trabalho de Graduação da Engenharia
Aeroespacial.   
    -  Monografias apresentadas 2019   
    -  Monografias apresentadas 2018   

  Engenharia Biomédica
    
    -  Coordenação de Trabalho de Graduação: professora doutora Carolina Benetti   
    -  Resultado das solicitações de matrícula  
    -  Resultado das solicitações de recurso  
    -  Cronograma  
    -  Outras informações sobre Trabalho de Graduação da Engenharia Biomédica disponível
no TIDIA   
    -  Formulário de entrega de notas TG I e TG II   
    -  Formulário de entrega de notas TG III   
    -  Ficha de indicação de banca TG III   
    -  Formulário de conceito "I" - Aplicável apenas ao TGIII   
    -  Datas de Apresentação TG III  
    -  Normas específicas do Trabalho de Graduação em Engenharia Biomédica   

  Engenharia de Energia
    
    -  Coordenação de Trabalho de Graduação: professora doutora  Graziella Colato Antonio   
    -  Resultado das solicitações de matrícula  
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images/tg/2023_1/aero/TG_EAERO_2023.Q1_Resultado_parcial.pdf
images/tg/2023_1/aero/Cronograma_atividades_TG_2023_1.pdf
https://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/ficha_catalografica/
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images/tg/2018_2/BIO/Formulario%20de%20Notas%20TGI%20e%20TGII.docx
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    -  Resultado das solicitações de matrícula - Recursos  
    -  Cronograma  
    -  Normas específicas do Trabalho de Graduação em Engenharia de Energia   
    -  Temas TG III 2019   

  Engenharia de Gestão
    
    -  Coordenação de Trabalho de Graduação: professor doutor Douglas Alves Cassiano   
    -  Cronograma 2023.1   
    -  Resultado das solicitações de matrícula - Após recursos   
    -  Normas específicas do Trabalho de Graduação da Engenharia de Gestão   

  Engenharia de Informação
    
    -  Coordenação de Trabalho de Graduação: professor doutor Marco Aurélio Cazarotto
Gomes   
    -  Resultado das solicitações de matrícula  
    -  Cronograma  
    -  Normas específicas do Trabalho de Graduação da Engenharia de Informação   

  Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica
    
    -  Coordenação de Trabalho de Graduação: professor doutor Michel Oliveira da Silva
Dantas   
    -  Resultado das solicitações de matrícula  
    -  Cronograma   
    -  Normas e demais instruções para o Trabalho de Graduação da Engenharia de
Instrumentação, Automação e Robótica   

  Engenharia de Materiais
    
    -  Coordenação de Trabalho de Graduação: professora doutora Katia Franklin Albertin
Torres   
    -  Resultado das solicitações de matrícula  Atualizado  
    -  Normas específicas para Trabalho de Graduação em Engenharia de Materiais   
    -  Cronograma e informações importantes sobre Trabalho de Graduação da Engenharia de
Materiais   
    -  Declaração de Autenticidade   
    -  Formulário de Entrega de notas TG III   
    -  Formulário de Entrega de notas TG I ou II   
    -  Formulário de solicitação de banca   
    -  Apresentações TG III   
    -  Monografias apresentadas   

  end faq
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