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CALENDÁRIO DO TCC – 2° SEMESTRE 2019- 8° PERÍODO 

Profa. Leda Fonseca  

 

21/08/2019 

Primeira reunião com todos os grupos do TCC em sala de aula para apresentação da Disciplina de 

Iniciação Científica V. Determinação das datas referentes ao Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC). 

Esta reunião será obrigatória para lançamento de frequência da disciplina em agosto. 

 

04/09/2019 

Prazo para envio por e-mail da Introdução e Método do TCC (tccfame@gmail.com) direcionar 

para professora Leda e para o orientador do NUPE correspondente ao grupo no assunto do 

email).  

O trabalho já deverá estar usando o modelo para elaboração do TCC.  

Posterior ao envio os grupos deverão marcar uma reunião referente ao mês de setembro para 

discutir o trabalho.  

Esta reunião será obrigatória para lançamento de frequência da disciplina. 

 

→08/10/2019 

Prazo para envio por e-mail dos Resultados do TCC para os professores do NUPE 

(tccfame@gmail.com direcionar para professora Leda e para o orientador do NUPE correspondente 

ao grupo no assunto do email) Esta reunião será obrigatória para lançamento de frequência da 

disciplina.  

Posterior ao envio os grupos deverão marcar uma reunião referente ao mês de outubro para 

discutir o trabalho.  

Esta reunião será obrigatória para lançamento de frequência da disciplina. 

 

22/10/2019 

Prazo para envio por e-mail da Discussão e Conclusão do TCC (tccfame@gmail.com direcionar 

para professora Leda e para o orientador do NUPE correspondente ao grupo no assunto do email) 
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Posterior ao envio os grupos deverão marcar uma reunião referente ao mês de novembro para 

discutir o trabalho.  

Esta reunião será obrigatória para lançamento de frequência da disciplina. 

23/10/2019 

Procurar marcar uma reunião com a professora Leda na quarta-feira dia 23/10 ou o quanto antes, 

para avaliar a formatação do TCC antes de imprimir e tirar dúvidas da apresentação do TCC. 

 

IMPORTANTE→28/10/2019 

Prazo para entrega do TCC FINAL impresso e encadernado (cópias para os membros da banca) 

para a Valéria que irá anexar a folha de avaliação escrita e da apresentação (estas folhas estarão com 

a secretária Valéria), para os componentes da banca examinadora. 

A cópia do orientador deverá ser impressa e enviada pelos próprios membros do grupo.  

Semana de defesa dos TCCs.  

IMPORTANTE→11/11/2019-12/11/2019 A folha de aprovação (vide modelo do TCC) deve ser 

levada no dia da apresentação pelos grupos e entregue para a banca para recolher a assinatura 

dos componentes da banca.  

 

IMPORTANTE → 02/12/19 

Prazo para entrega de uma cópia da versão corrigida impressa e digital no formato WORD 

(gravado em CD) do TCC para os professores do NUPE. Essa versão deverá conter a folha de 

aprovação assinada pelos componentes da banca e sua entrega é pré-requisito para aprovação e  

liberação da freqüência do mês de junho na disciplina. Não é necessário encadernar essa versão 

final. 

OBS: O e-mail para envio do material solicitado é tccfame@gmail.com. 

Marcação reunião: 

Profa. Leda ledamarilia@yahoo.com.br ou tccfame@gmail.com (dia de atendimento quarta-feira) 

Prof. Mauro Jurno. Marcar com secretária Valéria no casarão 33392991(dia de atendimento quinta 

e sexta-feira pela manhã) 

Prof. Márcio. Marcar com secretária Valéria no casarão 33392991 (dia de atendimento de segunda 

à sexta-feira a partir das 17hs) 
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