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CALENDÁRIO ESPECIAL (OA027 ou OA028) 

Para discentes que não conseguiram concluir suas pesquisas no ciclo ERE anterior  

 

Período letivo de 3 de maio a 20 de agosto de 2021 

 

 
 

A coordenação do TCC tem a prerrogativa de recusar documentos e/ou textos enviados fora do prazo. 

Se alguma banca não for inserida no cronograma por falta de informações ou incompatibilidade de 

horários das pessoas envolvidas, caberá ao orientador arranjar dia e horário para tanto.   

(*) O estudante terá sua nota lançada no sistema depois que o professor coordenador do TCC receber 

esses três documentos. A data-limite para lançamento de notas é 23 de agosto.  

ETAPA ATIVIDADE DATA-LIMITE 

Matrícula 

Matrícula em disciplina de 120 horas. Professores José Estevam Gava 

(licenciatura) ou Hugo de Souza Melo (bacharelado), coordenadores do 

TCC.t 

29 de abril 
(quinta-feira) 

Composição 

da banca 

O orientador comunica à coordenação do TCC (por e-mail) os nomes 

dos dois avaliadores convidados, informando o endereço eletrônico de 

avaliador que não seja do nosso corpo docente.  

11 de junho 
(sexta-feira) 

Cronograma 

de bancas 

A coordenação do TCC solicita que todos indiquem suas restrições de 

dias e horários para a realização das bancas. 
14 de junho 

(segunda-feira) 
Divulgação do 

cronograma 

de bancas 

Data aproximada para que a coordenação do TCC divulgue o 

cronograma de bancas de qualificação. 
18 de junho 
(sexta-feira) 

Qualificação 

Envio do trabalho em formatos digitais (DOCX e PDF) ao respectivo 

professor coordenador do TCC. O texto deve conter todas as partes 

exigidas pelo regulamento e segundo parâmetros de redação e 

formatação gráfica dispostos na atual apostila do TCC e modelos 

gráficos atualizados em 2021. 

18 de junho 
(sexta-feira) 

EXAMES DE QUALIFICAÇÃO 
28 a 30 de junho 

Segunda a quarta-feira 

pela manhã 
Cronograma 

de bancas 

A coordenação do TCC solicita que todos indiquem suas restrições de 

dias e horários para a realização das bancas de defesa. 
2 de agosto 

Divulgação do 

cronograma 

de bancas 

Data aproximada para que a coordenação do TCC divulgue o 

cronograma de bancas de defesa. 
6 de agosto 
(sexta-feira) 

Defesa 

Envio do trabalho em formatos digitais (DOCX e PDF) ao respectivo 

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

pesquisa e deve estar 100% de acordo com as normas e padrões gráficos 

vigentes.     

6 de agosto 
(sexta-feira) 

BANCAS DE DEFESA 
16 a 20 de agosto 

Segunda a sexta-feira 

à tarde 
Envio das Fichas de Avaliação preenchidas e assinadas, Ata de Defesa e 

versão ajustada e definitiva da pesquisa ao respectivo professor 

coordenador do TCC (tudo em formato PDF) (*). 

22 de agosto 
(domingo) 
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TCC I (OA892 ou OA893) 
Para discentes recém-aprovados em Seminário de Projeto de Pesquisa 

ou veteranos que retomam suas pesquisas agora   

 

Período letivo de 3 de maio a 20 de agosto de 2021 

 

 
 

A coordenação do TCC tem a prerrogativa de recusar documentos e/ou textos enviados fora do prazo. 

Se alguma banca não for inserida no cronograma por falta de informações ou incompatibilidade de 

horários das pessoas envolvidas, caberá ao orientador arranjar dia e horário para tanto.   

(*) Normas, formulários, apostila e modelos gráficos estão sempre atualizados e disponíveis na página 

sacod.ufpr.br/portal artes/música/secretaria/TCC/música. 

A data-limite para lançamento de notas é 23 de agosto. 

ETAPA ATIVIDADE DATA-LIMITE 

Anteprojetos 
Alunos antigos desperiodizados devem enviar anteprojeto de pesquisa 

adequado ao novo modelo gráfico à coordenação do TCC (professores 

José Estevam Gava e Hugo de Souza Melo).   

23 de abril 
(sexta-feira) 

Matrícula Matrícula na disciplina TCC I em nome do pretendido orientador.t 
29 de abril 
(quinta-feira) 

Termo de 

Orientação 

Preenchimento e assinatura do Termo de Orientação e envio deste à 

coordenação do TCC (por e-mail). 
7 de maio 
(sexta-feira) 

Composição 

da banca 

O orientador comunica à coordenação do TCC (por e-mail) os nomes dos 

dois avaliadores convidados, informando o endereço eletrônico de 

avaliador que não seja do nosso corpo docente.  

30 de julho 
(sexta-feira) 

Cronograma 

de bancas 

A coordenação do TCC solicita que todos indiquem suas restrições de dias 

e horários para a realização das bancas. 
2 de agosto 

(segunda-feira) 
Divulgação do 

cronograma 

de bancas 

Data aproximada para que a coordenação do TCC divulgue o cronograma 

de bancas de qualificação. 
6 de agosto 
(sexta-feira) 

Qualificação 

O estudante envia seu trabalho em formatos digitais (DOCX e PDF) ao 

professor orientador, à coordenação do TCC e aos dois membros da banca. 

O trabalho deve ser parcialmente concluído, com pelo menos 60% do total 

de palavras previsto no regulamento. Deve, também, encaixar-se 

perfeitamente no padrão gráfico exigido e observar as recomendações 

gerais dadas pela apostila do TCC e disciplina de pré-requisito (*). 

6 de agosto 
(sexta-feira) 

EXAMES DE QUALIFICAÇÃO 
As atas de qualificação devem ser inseridas em um processo no SEI aberto 

pela coordenação, no mesmo dia em que ocorrer a qualificação. 

16 a 20 de agosto 
Segunda a sexta-feira 

à tarde 

Lançamento 

de nota 

O professor orientador lança as notas de seus orientados de TCC I no 

sistema. 
22 de agosto 

(domingo) 


