
TCC música 
Calendários 2020 

 
A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso se desenvolve em dois semestres,  

mas a matrícula ocorre apenas no segundo semestre de cada periodização,  

depois de o estudante ser aprovado no exame de qualificação. 

1 

 

 

 

 

 
PARA ESTUDANTES EM PERIODIZAÇÃO ANUAL NORMAL 

De março a dezembro de 2020 

 

 

 

 

 
Anteprojeto de pesquisa, Termo de Orientação e Relatório de Avaliação podem ser deixados no 

escaninho do professor coordenador do TCC ou entregues a ele pessoalmente (todos em apenas uma via). 

Não há possibilidade de entregar documentos e textos para além das datas-limite. A não entrega de um 

deles elimina o estudante, devendo este regularizar sua situação no semestre seguinte. 

O estudante só terá sua nota lançada no sistema depois que entregar a versão final do trabalho em 

formato PDF gravado em CD. 

 

 

 

 

ETAPA ATIVIDADE DATA-LIMITE 

Anteprojeto 

Entrega do anteprojeto de pesquisa impresso ao professor 

coordenador do TCC segundo parâmetros dados pelas 

disciplinas de pré-requisito e apostila do TCC. 

9 de março 

(segunda-feira) 

Termo de 

Orientação 

Entrega do Termo de Orientação impresso ao coordenador 

do TCC.  
27 de março 

(sexta-feira) 

Relatório de 

Avaliação e 

Exame de 

Qualificação 

Entrega do Relatório de Avaliação impresso ao coordenador 

do TCC. 

19 de junho 

(sexta-feira) 
Envio do trabalho em formato digital (docx) ao professor 

coordenador do TCC. Extensão mínima (partes textuais) de 

pesquisa investigativa: 7.200 palavras; extensão mínima 

(partes textuais) para memorial: 6.000 palavras.  

EXAME DE QUALIFICAÇÃO 29/6 a 3/7 à tarde 

Defesa 

Envio do trabalho em formato digital (docx) ao professor 

coordenador do TCC.  
13 de novembro 

(sexta-feira) 

BANCA DE DEFESA 24/11 a 4/12 à tarde 

Entrega de um CD ao professor coordenador do TCC 

contendo a versão ajustada e definitiva da pesquisa (em 

formato PDF).  

11 de dezembro 

(sexta-feira) 



TCC música 
Calendários 2020 

 
A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso se desenvolve em dois semestres,  

mas a matrícula ocorre apenas no segundo semestre de cada periodização,  

depois de o estudante ser aprovado no exame de qualificação. 

2 

 

 

 

 
PARA ESTUDANTES EM PERIODIZAÇÃO ANUAL ESPECIAL 

NO MODELO ANTIGO  

De agosto/2019 a julho/2020 

 

 

 

 
(*) O estudante só terá sua nota lançada no sistema depois que entregar essa versão final em PDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA ATIVIDADE DATA-LIMITE 

   

   

   
   

 

4ª Etapa 
Envio do trabalho em formato digital (docx) ao professor 

coordenador do TCC. O texto deve conter todas as partes 

exigidas pelo regulamento e segundo parâmetros de redação 

e formatação gráfica dados pela apostila do TCC.  

13 de abril 

(segunda-feira) 

EXAMES DE QUALIFICAÇÃO 22 a 30/4 pela manhã 

 

5ª Etapa 
Envio do trabalho em formato digital (docx) ao professor 

coordenador do TCC. O texto deve conter a versão final da 

pesquisa e 100% de acordo com as normas.     

19 de junho 

(sexta-feira) 

BANCAS DE DEFESA 29/6 a 3/7 à tarde 

Entrega de um CD ao professor coordenador do TCC 

contendo a versão ajustada e definitiva da pesquisa (em 

formato PDF) (*). 

10 de julho 

(sexta-feira) 



TCC música 
Calendários 2020 

 
A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso se desenvolve em dois semestres,  

mas a matrícula ocorre apenas no segundo semestre de cada periodização,  

depois de o estudante ser aprovado no exame de qualificação. 

3 

 

 

 
 

PARA ESTUDANTES EM PERIODIZAÇÃO ANUAL ESPECIAL  

De agosto/2020 a julho/2021 

 
 

 

 

 

 

 
Anteprojeto de pesquisa, Termo de Orientação e Relatório de Avaliação podem ser deixados no 

escaninho do professor coordenador do TCC ou entregues a ele pessoalmente (todos em apenas uma via). 

Não há possibilidade de entregar documentos e textos para além das datas-limite. A não entrega de um 

deles elimina o estudante, devendo este regularizar sua situação no semestre seguinte. 

O estudante só terá sua nota lançada no sistema depois que entregar a versão final do trabalho em 

formato PDF gravado em CD. 

 

 

 

ETAPA ATIVIDADE DATA-LIMITE 

Anteprojeto 

Entrega do anteprojeto de pesquisa impresso ao professor 

coordenador do TCC segundo parâmetros dados pelas 

disciplinas de pré-requisito e apostila do TCC. 

10 de julho 

(sexta-feira) 

Termo de 

Orientação 

Entrega do Termo de Orientação impresso ao coordenador 

do TCC.  
31 de julho 

(sexta-feira) 

Relatório de 

Avaliação e 

Exame de 

Qualificação 

Entrega do Relatório de Avaliação impresso ao coordenador 

do TCC. 

13 de novembro 

(sexta-feira) 
Envio do trabalho em formato digital (docx) ao professor 

coordenador do TCC. Extensão mínima (partes textuais) de 

pesquisa investigativa: 7.200 palavras; extensão mínima 

(partes textuais) para memorial: 6.000 palavras.  

EXAME DE QUALIFICAÇÃO 24/11 a 4/12 à tarde 

Defesa 

Envio do trabalho em formato digital (docx) ao professor 

coordenador do TCC.  
13 de novembro 

(sexta-feira) 

BANCA DE DEFESA 24/11 a 4/12 à tarde 

Entrega de um CD ao professor coordenador do TCC 

contendo a versão ajustada e definitiva da pesquisa (em 

formato PDF).  

11 de dezembro 

(sexta-feira) 



TCC música 
Calendários 2020 

 
A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso se desenvolve em dois semestres,  

mas a matrícula ocorre apenas no segundo semestre de cada periodização,  

depois de o estudante ser aprovado no exame de qualificação. 

4 

 

 

 

 
PARA ESTUDANTES EM PERIODIZAÇÃO REDUZIDA 

NO MODELO ANTIGO 

(Que já cumpriram as três primeiras etapas anteriormente)  

De março a julho/2020 

 

 

 

 

 
 (*) O estudante só terá sua nota lançada no sistema depois que entregar essa versão final em PDF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA ATIVIDADE DATA-LIMITE 

   

   
   

   
 

4ª Etapa 
Envio do trabalho em formato digital (.docx) ao professor 

coordenador do TCC. O texto deve conter todas as partes 

exigidas pelo regulamento e segundo parâmetros de redação 

e formatação gráfica dados pela apostila do TCC.  

13 de abril 

(segunda-feira) 

EXAMES DE QUALIFICAÇÃO 22 a 24/4 pela manhã 

 

5ª Etapa 
Envio do trabalho em formato digital (.docx) ao professor 

coordenador do TCC. O texto deve conter a versão final da 

pesquisa e 100% de acordo com as normas.     

19 de junho 

(sexta-feira) 

BANCAS DE DEFESA 29/6 a 3/7 à tarde 

Entrega de um CD ao professor coordenador do TCC 

contendo a versão ajustada e definitiva da pesquisa (em 

formato PDF) (*). 

10 de julho 

(sexta-feira) 



TCC música 
Calendários 2020 

 
A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso se desenvolve em dois semestres,  

mas a matrícula ocorre apenas no segundo semestre de cada periodização,  

depois de o estudante ser aprovado no exame de qualificação. 

5 

 

 

 

 

PARA ESTUDANTES EM PERIODIZAÇÃO REDUZIDA 

NO MODELO ANTIGO 

(Que já cumpriram as três primeiras etapas anteriormente)  

De julho a dezembro de 2020 

 

 

 

 
 (*) O estudante só terá sua nota lançada no sistema depois que entregar essa versão final em PDF. 

 

 

ETAPA ATIVIDADE DATA-LIMITE 

   

   

   
   

 

4ª Etapa 
Envio do trabalho em formato digital (docx) ao professor 

coordenador do TCC. O texto deve conter todas as partes 

exigidas pelo regulamento e segundo parâmetros de redação 

e formatação gráfica dados pela apostila do TCC.  

4 de setembro 

(sexta-feira) 

EXAMES DE QUALIFICAÇÃO 14 a 25/9 pela manhã 

 

5ª Etapa 
Envio do trabalho em formato digital (docx) ao professor 

coordenador do TCC. O texto deve conter a versão final da 

pesquisa  e 100% de acordo com as normas.     

16 de novembro 

(segunda-feira) 

BANCAS DE DEFESA 24/11 a 4/12 à tarde 

Entrega de um CD ao professor coordenador do TCC 

contendo a versão ajustada e definitiva da pesquisa (em 

formato PDF) (*). 

11 de dezembro 

(sexta-feira) 


