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RESOLUÇÃO Nº 125-CGB/AGR/CPCS/UFMS, DE 03 DE AGOSTO DE 2022.

O PRESIDENTE  DO COLEGIADO  DO CURSO DE AGRONOMIA - BACHARELADO
- DO CÂMPUS DE CHAPADÃO DO SUL da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve, ad referendum:

 

1. Estabelecer Calendário para A�vidades Complementares, A�vidades
Orientadas de Ensino, Documentos de Estágio Obrigatório e Trabalho de Conclusão de Curso
do Segundo Semestre Le�vo de 2022, conforme segue:

- Trabalho de Conclusão de Curso/TCC:

- Até 09 de setembro de 2022: Entrega à Secretaria Acadêmica da Definição do
Tema e Aceite do Orientador; 

- Até 04 de novembro de 2022: Envio de cópias do TCC, por e-mail e de acordo
com as normas, aos membros da Banca;

- Até 18 de novembro de 2022: Defesa do TCC perante a Banca;

- Até 25 de novembro de 2022: Prazo final da entrega da versão defini�va do
TCC da seguinte forma: Versão PDF do TCC e o Termo de Autorização para Publicação na
Coleção, enviados via e-mail, des�nadas aos membros da Banca, ao orientador e  para a
coordenação do curso de Agronomia (agro.cpcs@ufms.br).

- Estágio Obrigatório:

- Até 09 de setembro de 2022: Preenchimento do Termo de Estágio no
site h�ps://estagio.ufms.br e envio da documentação para formalização do estágio para o e-
mail da Comissão de Estágio do  Curso  deAgronomia (COEAGRO) coeagro.cpcs@ufms.br.

- Até 28 de Outubro de 2022: Entrega da primeira versão do Relatório Final ao
professor orientador de estágio para correções;

- Até 25 novembro de 2022: Entrega do Relatório Final de estágio, juntamente
com a Folha de Frequência e Folha de Avaliação do Estágio (assinadas manualmente pelo
supervisor e orientador de estágio) ao professor orientador. O professor orientador deverá
enviar esses documentos em formato PDF para o e-mail: coeagro.cpcs@ufms.br. 

- A�vidades Complementares:

- 12 de setembro a 11 de novembro de 2022: Protocolização e entrega, por
meio do e-mail agro.cpcs@ufms.br, dos documentos comprobatórios de a�vidades
complementares para análise do coordenador de curso.

- A�vidades Orientadas de Ensino/AOE:

- Até 02 de setembro de 2022: Envio de Proposta de AOE pelo Docente, Carta
de Anuência da Par�cipação dos Acadêmicos ao Colegiado do Curso através do e-
mail: agro.cpcs@ufms.br;

- 09 de setembro de 2022: Publicação das AOEs aprovadas em reunião de
Colegiado;

- 12  a 16 de setembro 2022: Inscrição dos acadêmicos; As fichas de inscrição
devem ser enviadas para o e-mail: agro.cpcs@ufms.br.
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- Até 25 de novembro de 2022: Envio do folha de desligamento do acadêmico
de AOE pelo orientador ao Colegiado do Curso através do e-mail: agro.cpcs@ufms.br.

 

2. O Relatório Final das a�vidades de AOE deve ser aprovado pelo Orientador
de AOE, e pode ser enviado a qualquer tempo dentro do semestre le�vo. Ressaltando que o
Acadêmico deve cumprir 34 horas de AOE, após sua inscrição. 

 

3. As defesas dos Trabalhos de Conclusão de Curso serão realizadas em locais e
horários estabelecidos pela Coordenação do Curso.

 

4. A versão defini�va deverá ser entregue de acordo com as normas de
formatação de trabalhos acadêmicos estabelecidas pela Biblioteca do Câmpus de Chapadão
do Sul.

 

5. As notas de TCC e Estágio Obrigatório serão lançadas no SISCAD mediante
entrega das versões defini�vas.

 

 

 

EVERTON  DA SILVA NEIRO.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Everton da Silva Neiro,
Presidente de Colegiado, em 03/08/2022, às 11:39, conforme horário oficial
de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3444842 e o código CRC F6904580.
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