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FASE I 

28/02 (quinta) – Reunião de orientação geral à turma  

28/05 (terça) - Entrega de 3 vias impressas, coloridas e encadernadas em espiral, 
do relatório da Fase I (incluindo as figuras de geração de alternativas). As cópias 
devem ser entregues na secretaria (sala 801), das 8:00h às 13:00h. Atraso 
repercute em desconto na nota desta fase. Os relatórios desta fase devem ter no 
máximo 100 páginas, contadas até o final do documento. 

10/06 (segunda) – Instalação de pranchas e mockups na Sala Arte Design & Cia, 
das 8:00h às 13:00h. Não é permitida a montagem após este dia e horário. Logo em 
seguida começarão as apresentações da Fase I nesta mesma sala. 

10/06 a 14/06 – Apresentações da Fase I, das 14:00h às 18:00h na Sala Arte 
Design & Cia. As apresentações são realizadas apenas com auxílio das pranchas e 
dos mockups.  A escala de horários será divulgada posteriormente. Não é possível 
modificar horários de apresentação a pedido de alunas/os.  

19/06 (quarta) -  Retirada dos materiais da Sala Arte Design & Cia, das 8:00h às 

13:00h. 

07/08 (quarta) - Reunião Ordinária da Comissão Permanente do TCC de Design de 
Produto, às 14:00h. 

 

FASE II 

22/10 (terça) - Entrega de 3 vias impressas, coloridas e encadernadas em espiral, 
do relatório da Fase II (projeto completo). As cópias devem ser entregues na 
secretaria (sala 801), das 8:00h às 13:00h. Atraso repercute em desconto na nota 
desta fase. Os relatórios desta fase devem ter no máximo 100 páginas, contadas até 
o final do documento. 

24/10 (quinta) – Instalação dos painéis no corredor do oitavo andar, das 8:00h às 
13:00h. Atraso repercute em desconto na nota desta fase. 

04/11 a 08/11 – Bancas finais, das 14:00h às 18:00h no Anfiteatro (sala 800). A 
escala de horários será divulgada posteriormente. Não é possível modificar horários 
de apresentação a pedido de alunas/os. Dez minutos antes da sua apresentação, a 
equipe deve levar o painel que está no corredor, bem como seus arquivos e seu(s) 
modelo(s) e/ou protótipo(s) para o Anfiteatro. Imediatamente após a apresentação, 
a equipe deve instalar o painel e o(s) modelo(s)/protótipo(s) na Sala Arte Design & 
Cia, onde ficarão expostos até Março de 2020. 

 
 
 



FASE III 

03/12 (terça) - Entrega de 2 vias impressas, coloridas e encadernadas em capa 
dura, do relatório da Fase III (de todo o projeto corrigido e definitivo). Os relatórios 
desta fase devem ter no máximo 100 páginas, contadas até o final do documento. 
Cada via impressa deve conter 1 CD ou DVD com os arquivos solicitados. A entrega 
deve ser feita na secretaria (sala 801), das 8:00h às 13:00h. Atraso repercute em 
desconto na nota desta fase.  

11/12 (quarta) - Reunião Ordinária da Comissão do TCC Produto, às 14:00hs. 

13/03/20 (sexta) - Retirada dos materiais da Sala Arte Design & Cia, das 8:00h às 

13:00h. 


