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Goiânia, 06 de fevereiro de 2020.

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

Assunto: Calendário de Cadastro na Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em 2020-2

Prezados discentes,

Seguindo o que determina a Instrução Normativa IF Nº 01/2016, o aluno que cumpriu os requisitos necessários para
se matricular na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, deverá preencher e encaminhar à Comissão de Graduação do IF
(CGIF) o Requerimento de Cadastro na disciplina, no semestre letivo anterior à sua matrícula.

Requisitos

Física Médica, Bacharelado e Licenciatura em Física: ter integralizado pelo menos 80% da carga horária do curso;

Engenharia Física: cumprido, pelo menos, 3280 horas-aula e ter sido aprovado nas disciplinas dos oito (8) primeiros
períodos da sugestão de fluxo, Tabela 6 do PPC.

Prazos

OBRIGAÇÕES DATA LIMITE

Entrega do requerimento de cadastro à CGIF

(1º momento)
02 de junho de 2020 (terça-feira)

Divulgação do resultado da avaliação pela CGIF

(1º momento)
03 de junho de 2020 (quarta-feira)

Entrega da nova proposta à CGIF

(2º momento)
09 de junho de 2020 (terça-feira)

Divulgação do resultado da nova proposta

(2º momento)
10 de junho de 2020 (quarta-feira)

Observações:

I - O cadastro na disciplina TCC será realizado pelo Coordenador do Curso após a verificação da integralização
mínima prevista na Instrução Normativa IF N° 01/2016, o que ocorrerá apenas após a consolidação das disciplinas
do semestre letivo 2020-1.

II - O “Formulário de Inscrição em TCC” pode ser obtido no site do IF, na Secretaria ou com os coordenadores
de curso.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Massanori Vilela Utino, Secretário, em 06/02/2020, às 15:41, 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 1146434 e
o código CRC 51ADE5F0.
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