
CALENDÁRIO – CURSO CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SEMESTRE LETIVO 2021/2

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Envio da documentação para avaliação das
Atividades  Complementares
(Requerimento,  tabela  preenchida,
comprovantes)

* Durante todo o semestre até a data limite de 
29/07/2022 para o e-mail ac.bct@ufvjm.edu.br 

Data limite para lançamento no histórico do
discente

Até 19/08/2022
Para aqueles que obtiverem aproveitamento 
satisfatório com a documentação apresentada.

Data limite para correção e inclusão de 
lançamento (se necessário)

Até 23/08/2022
O discente será chamado pelo avaliador a esclarecer 
dúvidas ou apresentar documentos.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

Entrega dos Anexos I e II De 30/05/2022 a 03/06/2022

Entregar os documentos devidamente assinados via
e-mail para tcc.bct@ufvjm.edu.br com cópia para
secretaria.bctto@ufvjm.edu.br A entrega no prazo é
de responsabilidade do discente.

Entrega do Anexo III Até 22/07/2022

Entregar os documentos devidamente assinados via
e-mail para tcc.bct@ufvjm.edu.br com cópia para
secretaria.bctto@ufvjm.edu.br A entrega no prazo é
de responsabilidade do discente.

Data limite para defesa do TCC Até 20/08/2022

Tempo hábil para correção e entrega da versão final 
do TCC.

Envio da documentação final do TCC 
( Anexo VII – Ata, Anexo VIII – ofício de 
encaminhamento, TCC corrigido e Termo 
de Divulgação Pública.

Até 30/08/2022 

Todos os documentos deverão ser anexados ao 
processo SEI pelo docente orientador e 
posteriormente enviados para o e-mail da comissão 
com cópia para secretaria.

 *SERÁ  INDEFERIDA  A  DOCUMENTAÇÃO  ENTREGUE  FORA  DOS  PRAZOS
ESTABELECIDOS POR ESTE CRONOGRAMA.

Confira a CAIXA DE SPAM e salve o e-mail da secretaria e da coordenação.

mailto:ac.bct@ufvjm.edu.br


Você já tem ASSINATURA DIGITAL válida? 
Faça já a sua gratuitamente no link:
(https://assinador.iti.br).

Ou
Providencie sua assinatura digital gratuita para assinar documentos digitais com certificação

reconhecida pela UFVJM!
https://pessoal.icpedu.rnp.br/home

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
http://ufvjm.edu.br/prograd/aproveitamento-de-estudos.html

MONITORIAS
http://ufvjm.edu.br/prograd/programa-de-monitoria.html

ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO
(única modalidade possível no BC&T)

http://ufvjm.edu.br/prograd/convenios.html

nae.icet@ufvjm.edu.br

Regime Especial, Cancelamentos, Trancamento de Matrícula, Desligamento, Dilação, Colação de
Grau, Planos de Ensino, Exame de Suficiência, Histórico

http://www.ufvjm.edu.br/prograd/ 

Bons estudos!!!
Viviane

Secretaria das Coordenações
ICET-UFVJM

Campus do Mucuri
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