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CALENDÁRIO DO TCC - Bacharelado – 2019 
26 fevereiro 
 

18h00 – Reunião geral com os alunos para esclarecimentos. 

15 de abril Entrega protocolada do Projeto de Pesquisa revisado pelo        
professor orientador e primeira página do Currículo Lattes        
atualizado. 

17 de junho Entrega da primeira versão do TCC. A entrega deverá ser          
protocolada na Coordenação do Curso. 

28 de junho Lançamento em edital da primeira avaliação do TCC –         
Bacharelado 

  
19 de agosto Apresentação da segunda versão do TCC - Bacharelado, com         

entrega protocolada na Coordenação do Curso. 
16 de setembro Entrega da terceira versão para banca de qualificação,        

protocolada na Coordenação (duas cópias para a banca). 
23 a 27 de setembro Seminário de Qualificação dos TCC – Bacharelado, com as         

bancas examinadoras. 
11 de novembro Entrega da versão impressa do TCC para defesa (duas cópias,          

juntamente com o informativo A4, além da declaração de         
aptidão à banca/ ficha de assinaturas), que deverá ser         
protocolada na secretaria do curso. Disponibilização para a        
banca de produtos audiovisuais, narrativas gráficas e outros        
meios que demandem tempo específico de apreciação e        
análise. 

*21 e 22 de novembro Montagem da exposição do TCC poéticas (Abertura em 25/11,         
em Cartaz até 29/11) 
 

25 a 29 novembro Apresentação e defesa pública do TCC - Bacharelado e         
exposição dos TCC poéticas. 

09 de dezembro Entrega da versão final do TCC – Bacharelado, de acordo com           
as observações e sugestões indicadas pela banca de defesa.         
Protocolada na Coordenação. Envio do TCC digital (arquivo        
em formato pdf) para o email do professor orientador e para           
artesvisuais@ufpr.br 

13 de dezembro Lançamento em edital da nota final do TCC - Bacharelado. 
 
*OBS:  
. Exposição de Projetos Avançados = montagem em 06/11 e 08/11. Abertura, em 11/11.  
  Em cartaz até 19/11/18. 
 


