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PG8 TCC1 . 1º semestre  

Proposta – reentrega  
2ª semana / 
segundo dia útil 

10 de março  

Coordenação > avaliação > elaborar parecer    
Avaliar/enviar modelo parecer 
Formulário digital 

Comitê de TCC > aprovação virtual / presencial    

Pré-Qualificação 

Entrega digital – documento escrito 
8ª semana / 
segundo dia útil 

22 de abril 
Modelo de formulário + avaliação 
do orientador 

Avaliações virtuais 9ª semana 30 de abril Formulário digital 

Qualificação 

Confirmação de participação em banca  25 de maio Formulário digital 

Montagem de bancas  26 a 29 de maio Formulário digital 

Entrega digital – documento escrito 
15ª semana / 
segundo dia útil 

9 de junho Formulário digital 

Bancas e avaliação  16ª semana 
15 a 19 de junho 
(manhã) 

Reservar ANFI 800  e salas de aula 

   
 
 
 

ODDA7 TCC2 . 2º semestre 

TCC Pré-Defesa 

Entrega digital – documento escrito 
6ª semana / 
segundo dia útil 

1 de setembro Formulário digital 

Avaliações virtuais até 9ª semana  até 11 de setembro Formulário digital 

TCC Defesa 

Confirmação de participação em banca e 
indicação do título do TCC 

 5 de outubro Formulário digital 

Montagem de bancas  6 a 9 de outubro Formulário digital 

Entrega – documento escrito 
12ª semana / 
segundo dia útil 

13 de outubro Formulário digital 

Divulgação das bancas de Exame  12 a 23 outubro Formulário digital / mídias 

Entrega banner e montagem de exposição 
13ª semana / 
primeiro dia útil 

19 de outubro Reservar SalaArte Design 

Bancas Defesa – vídeo / artigo 14ª semana 
26 a 30 de outubro 
(manhã) 

Reservar ANFI 800  e salas de aula 
Planilha – avaliação conceito?? 

Pós-Defesa 

Entrega capa-dura  / digital 
16ª semana / 
segundo dia útil 

até 11 de novembro 
Modelo formação de banca + 
assinatura + nota 

   
 
 
 

ODMP7 Seminário – Propostas 

Entrega impressa e digital  
13ª semana / dia da 
disciplina 

 28 de outubro Pasta GDrive 

Reunião da Comissão Permanente 14ª semana 10 de novembro  

 
 


