
 

 

  CALENDÁRIO DE ATIVIDADES TCC / DIREITO  

 

Semestre Letivo 2020.1 

Alunos cursando apenas a disciplina Metodologia da Pesquisa (Orientação) 

DATAS ATIVIDADES 

18 de fevereiro Divulgação do mapa de distribuição orientando/orientador e dos horários de 

orientação 

27 de fevereiro Início do período de orientação 

01 a 07 de abril  Entrega do TCC para a Avaliação de Primeira Unidade (Obrigatoriamente 

com o parecer do orientador) 

25 de maio a 

01 de junho 

Entrega do TCC para a Avaliação de Segunda Unidade (TCC completo. 

Obrigatoriamente com o parecer do orientador) 

Data a ser 

divulgada 

posteriormente 

Entrega do TCC no NTCC para avaliação de Segunda chamada da Primeira ou 

da Segunda Unidade (Obrigatoriamente com o parecer do orientador). O 

aluno deverá ficar atento aos prazos institucionais quanto ao requerimento do 

pedido de segunda chamada. 

 

Alunos cursando apenas a disciplina Defesa em Banca 

DATAS   ATIVIDADES 

17 a 28 de 

fevereiro  

Depósito das 04 (quatro) vias da versão final do TCC para defesa perante 

banca examinadora. (Obrigatoriamente com o parecer do orientador). 

 

09 de março 

 

Início das defesas perante banca examinadora 

 

03 a 08 de 

junho 

Entrega de 2 CDs-Room (formato Word e PDF) com capa dura em modelo a 

ser divulgado com a versão final do TCC 

 

 

 



 

 

Alunos cursando as disciplinas Metodologia da Pesquisa (Orientação) e Defesa 

concomitantemente 

DATAS ATIVIDADES 

18 de fevereiro Divulgação do mapa de distribuição orientando/orientador e dos horários de 

orientação 

27 de fevereiro Início do período de orientação 

01 a 07 de abril Entrega do TCC para a Avaliação de Primeira Unidade (Obrigatoriamente com 

o parecer do orientador) relativa à disciplina de Orientação 

30 de abril a 8 

de maio 

Depósito das 04 (quatro) vias da versão final do TCC para defesa perante banca 

examinadora ainda no semestre corrente (2018.1), obrigatoriamente com o 

parecer do orientador 

 

25 de maio a 

01 de junho 

Entrega do TCC para a Avaliação de Segunda Unidade (TCC completo, 

obrigatoriamente com o parecer do orientador) relativa à disciplina de 

Orientação, independente de já ter sido aprovado em Defesa em Banca 

Data a ser 

divulgada 

posteriormente 

Entrega do TCC no NTCC para avaliação de Segunda chamada da Primeira ou 

da Segunda Unidade (obrigatoriamente com o parecer do orientador), relativa 

à disciplina de Orientação, independente de já ter sido aprovado em Defesa 

em Banca. O aluno deverá ficar atento aos prazos institucionais quanto ao 

requerimento do pedido de segunda chamada.  

 


