CURSO ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
ENG1132 PROJ GRADUAÇÃO ENGENHARIA COMPUTAÇÃO I
ENG1133 PROJ GRADUAÇÃO ENGENHARIA COMPUTAÇÃO II
Período: 2022.2
Todos os alunos matriculados em Projeto Final I e II deverão entregar o formulário
preenchido por e-mail ao endereço: projeto@grad.inf.puc-rio.br até dia 02/09/2022.
Dados do aluno:
Nome:_____________________________________________________Matrícula:__________________
Tel. Fixo:_____________________________________ Celular:___________________________________
e-mail:_________________________________________________________________________________

Título do Projeto:

Resumo do projeto:

Dados do Professor Orientador:
Data de aceitação do projeto:
Nome:

Ass.:

Dados do Coordenador de Projeto Final:
Nome:

Ass.:

PRAZOS – Projeto de Graduação I e II
PROJETO DE GRADUAÇÃO I
1) Entrega do formulário (este documento) com o título provisório do projeto e o nome
do orientador: 02/09/2022. O formulário deverá ser entregue por e-mail ao endereço
projeto@grad.inf.puc-rio.br, com cópia para o orientador e o coordenador. Não
serão necessárias as assinaturas dos professores. O orientador do aluno deverá
responder para secretaria e para o coordenador informando que está de acordo
com a orientação.
2) Entrega da proposta de Projeto Final I com de acordo do orientador, também por email para projeto@grad.inf.puc-rio.br até dia 05/10.
3) Devolução da proposta com análise do coordenador de Projeto Final para aluno e
orientador dia 09/11.
4) Entrega do relatório de Projeto Final I por e-mail para projeto@grad.inf.puc-rio.br,
com a nota recomendada pelo orientador, também por e-mail (do orientador para
projeto@grad.inf.puc-rio.br) até dia 07/12.
O aluno que não entregar esses documentos nas datas pedidas receberá grau
REPROVADO e deverá se matricular novamente na disciplina no semestre seguinte.

PROJETO DE GRADUAÇÃO II
1) Entrega do Formulário: 02/09/2022
2) Entrega de Projeto Final II dia 18/11 por e-mail para projeto@grad.inf.puc-rio.br
3) Bancas de Projeto Final II do dia 28/11 a 02/12

Grau incompleto no Projeto Final II
1) E-mail solicitando grau incompleto para o endereço projeto@grad.inf.puc-rio.br, com
cópia para o orientador até 18/11.
2) Entrega do relatório de Projeto Final II 19/12.
3) Bancas de Projeto Final II do dia 03 a 06/01/2023

