
CALENDÁRIO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

DATAS  ATIVIDADES  

24/05/2021 a 31/05/2021 Entrega do Termo de Aceite de Orientação * 

07/06/2021 a 10/06/2021 Entrega do projeto de pesquisa para elaboração orientada de TCC**  

11/06/2021 Seminário de Trabalho de Conclusão de Curso*** 

02/08/2021 a 06/08/2021 Prazo final para a entrega do TCC**** 

01/09/2021 a 30/09/2021 Apresentação do TCC para a Banca Examinadora ***** 

 

Observações:  

* O termo de aceite deve seguir o modelo em anexo.  

** O projeto deverá ter no máximo cinco (5) páginas e será composto pelos seguintes itens: contexto do tema 

(breve revisão teórica para a contextualização da problematização); objetivos; justificativa e metodologia a ser 

adotada.  Os projetos de pesquisa deverão ser enviados para o docente orientador com cópia para o e-mail da pós-

graduação: posgraduação@escolagov.ms.gov.br, observando o prazo estabelecido. 

*** O seminário tem por objetivo a troca de experiências e de conhecimentos sobre a pesquisa na área pública. 

Cada discente terá até cinco (5) minutos para a apresentação do seu projeto de pesquisa aos demais colegas e 

coordenação do Curso. Serão convidados todos os orientadores para acompanhar a apresentação.   

**** A entrega do TCC (artigo desenvolvido) com os itens previstos no §3º, Art. 13. do Regulamento de TCC 

da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, deverá ser feita ao orientador, que deverá avaliar e 

solicitar a composição da Banca para a defesa, caso o trabalho esteja apto para tal. 

***** A apresentação do TCC para a Banca Examinadora ocorrerá no período estipulado a partir da solicitação 

dos orientadores, preferencialmente nas sextas-feiras e sábados, de acordo com a agenda dos membros 

avaliadores. 
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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO 

FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

 

 

TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO 

 DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO    

 

 

Eu,           , discente 

do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão de Pessoas, ofertado pela 

Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, em atendimento ao 

Artigo 9° do Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso, informo que 

em consonância com o professor orientador Prof(a).    

       , será desenvolvido o trabalho 

de conclusão de curso com o tema       

            

            

 

Campo Grande, ____de________ de 2021. 

 

_________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

_________________________________ 

Assinatura do coorientador (quando houver) 

 

_________________________________ 

Assinatura do Aluno 


