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Calendário para desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do curso semestre 2020.1 

 

A Professora de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no uso de suas atribuições legais, resolve publicar o 

calendário para o TCC Semestre: 2020.1, conforme detalhado no quadro a seguir: 

Data Atividade  Observação 

09/12/2019 Data limite para entrega dos pré-projetos Etapa realizada 

27/01/2020 

Análise e homologação dos pré-projetos pelo Colegiado 
1) Projetos homologados: 
1.1) Projetos homologados sem ressalvas 

• Rosa Karolina Barros Aragão; 

• José Lucas Pereira Souto Montenegro; 

• Tainá Pereira Matos; 

• Gustavo Pereira Melo Lima; 

• Lucas Maciel Correia Felix; 
1.2) Projeto homologado e que deve ajustar metodologia 

• Danielle de Lima Xavier Amorim; 
1.3) Projetos homologados e que precisam passar pelo comitê de ética 

• Jaliene Vicente Bezerra; 

• Amanda Maria Silva dos Santos; 
2) Estudantes de semestres anteriores (TCC em andamento): 

• Germana Gomes Limeira Vilar; 

• Elayne Crsitina e Silva França; 

• Dilena Mara Lemos Matos; 
 

Etapa realizada 

10/02/2020 Início do período 2020.1  

10/02/2020 a 
22/06/2020 

Desenvolvimento do trabalho com acompanhamento sistemático do 
orientador através de reuniões semanais (mínimo de 2 horas por semana). 

semanal 

19/02/2020 
8h40 as 11h30 

Encontro presencial com a professora de TCC 
Itens a acompanhar:  

• Metodologia e cronograma impresso para verificação de etapas 
desenvolvidas e em desenvolvimento; 

• Formatação de TCC (dicas: sumário automático, etc.) 

• Planejamento de apresentações; 

• Jaliene e Amanda informar como está o processo no Comitê de Ética; 

• Danielle trazer ajustes na metodologia; 

Local: a 
confirmar 

Março/2020 
1º bloco de apresentações do projeto de TCC com a presença do 
orientador 

Local: a 
confirmar 

Março/2020 
2º bloco de apresentações do projeto de TCC com a presença do 
orientador 

Local: a 
confirmar 

Abril/2020 

Encontro presencial com a professora de TCC 
Itens a acompanhar:  

• trazer proposta de divisão de itens e subitens conforme orientação 
do(a) orientador(a); 

• Escrita da revisão bibliográfica; 

• Execução da metodologia; 

Local: a 
confirmar 

Maio/2020  

Encontro presencial com a professora de TCC 
Itens a acompanhar:  

• Execução da metodologia 

• Escrita da revisão bibliográfica, metodologia 

• Primeiros resultados 

Local: a 
confirmar 

Junho/2020 

Encontro presencial com a professora de TCC 
Itens a acompanhar:  

• Execução da metodologia 

Local: a 
confirmar 
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Data Atividade  Observação 

• Resultados finais  

• Escrita da revisão bibliográfica, metodologia, resultados  

• Proposta de bancas  

02/07/20 a 
28/07/20 

Férias discentes/ docentes  

30/06/2020 

• Marcação da apresentação do TCC: título, orientador, nomes dos 
examinadores (com titulação e instituição ao qual é vinculado) data, 
local e horário, assinado pelo orientador e pelo discente (em conjunto 
com o orientador); 

• Requerimento disponível no Portal do Estudante; 

Local: Entregar 
na Secretaria 
da UA1 

23/06/2020 Término do semestre letivo 2020.1  

03/08/2020 a 
07/08/2020 

Período de defesas de TCC 
Locais: a definir 
pela 
coordenação 

 


