
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE FÍSICA

OFÍCIO Nº 3/2020/IF/UFG
Processo nº 23070.004096/2020-17

Goiânia, 06 de fevereiro de 2020.

Aos discentes dos cursos de graduação do Instituto de Física da UFG,

Assunto:  Calendário de Entrega das Monografias e Sugestão de Banca e Datas de Defesas em
2020-1

 
Prezados discentes,

  

Seguindo o que determina a Instrução Normativa IF Nº 01/2016, a
monografia deverá ser entregue à Comissão de Graduação do Instituto de Física
(CGIF), com o aval do orientador, até uma semana antes da apresentação oral em
sessão pública.

Prazos para 2020-1

OBRIGAÇÕES DATA LIMITE

Encaminhamento de sugestão de banca e
data da defesa, por parte dos

orientandos (1º Momento)
02 de junho de 2020 (terça-feira)

Divulgação das bancas e datas das
defesas, por parte da CGIF (1º Momento) 03 de junho de 2020 (quarta-feira)

Encaminhamento de sugestão de banca e
data da defesa, por parte dos

orientandos (2º Momento)
09 de junho de 2020 (terça-feira)

Divulgação das bancas e datas das
defesas, por parte da CGIF (2º Momento) 10 de junho de 2020 (quarta-feira)

Entrega da versão final para a banca,
com cópia para a CGIF via e-mail

Até uma semana antes da
apresentação oral da monografia em

sessão pública

Datas para defesa do TCC 22 de junho (segunda-feira) a 26 de
junho (sexta-feira) de 2020
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https://www.if.ufg.br/up/3/o/Instru%C3%A7%C3%A3oNormativa-CG-TodosCursosIF-NDE2016Dez12_TCC.pdf


Entrega da versão final corrigida da
monografia para a banca, com cópia para

a CGIF via e-mail
03 de julho de 2020 (sexta-feira)

Validação e consolidação das notas no
SIGAA pelos coordenadores Até 08 de julho de 2020 (quarta-feira)

Observações:
I - A entrega da monografia para a CGIF deve ser em formato PDF,
via e-mail para o respectivo coordenador, com cópia ao orientador e
demais membros da banca. A versão física para a banca deve ser
impressa e entregue diretamente aos membros.
II - A entrega da versão final corrigida da monografia para a banca
deve ser em formato PDF, via e-mail para o respectivo coordenador,
com cópia para o orientador e demais membros da banca.
III - As normas técnico-científicas de como formatar a monografia
estão descritas na Instrução Normativa IF Nº 01/2016.

 
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Massanori Vilela Utino,
Secretário, em 06/02/2020, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1146380 e o código CRC B91E5A5C.

Avenida Esperança s/n, Alameda Palmeiras – Quadra A – Edifício A10 - Bairro Campus
Samambaia - Telefone: (62)3521-1122

CEP 74690-900 Goiânia/GO - https://www.ufg.br/
protocolo.cidarq@ufg.br 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23070.004096/2020-17 SEI nº 1146380
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