
 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES TCC / DIREITO  

Atendimento pelo NTCC: ntcchumanas@asces.edu.br; 

renatalima@asces.edu.br 

 

Semestre Letivo 2021.2 

ALUNOS REGULARES MATRICULADOS APENAS EM METODOLOGIA DA PESQUISA (ORIENTAÇÃO – 

alunos do 8º período regulares) 

DATAS ATIVIDADES 

16 de agosto Divulgação do mapa de distribuição orientando/orientador e dos horários de 

orientação. 

17 de agosto Início das orientações.  

14 a 21 de 

setembro 

Entrega do TCC para a Avaliação de Primeira Unidade (Obrigatoriamente com o 

parecer do orientador de acordo com o conteúdo a ser designado pelo orientador). 

16 a 23 de 

novembro 

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

Obrigatoriamente com o parecer do orientador). 

Em data a ser 

divugada 

Segunda chamada da Primeira ou da Segunda Unidade (Obrigatoriamente com o 

parecer do orientador). 

 

ALUNOS REGULARES MATRICULADOS APENAS EM DEFESA EM BANCA(alunos do 9º período 

regulares) 

DATAS   ATIVIDADES 

23 a 28 de 

agosto 

Depósito da via da versão final do TCC para defesa perante banca examinadora. 

(Obrigatoriamente com o parecer do orientador). 

Alunos regulares: aprovados em Orientação no semestre passado e cursando apenas 

Defesa neste semestre. 

1 de setembro  Início de realização das bancas, em modalidade a ser posteriormente divulgada (tal 

procedimento estender-se-á até o fim do semestre). 

02 e 03 de 

dezembro 

Entrega de duas cópias de CDs ao NTCC com a versão final do TCC, após as correções 

apontadas em banca  

 

ALUNOS CURSANDO DEPENDÊNCIA (ou seja, alunos que foram reprovados em orientação no oitavo 

e estão, concomitantemente, em orientação e defesa – 8º e 9º) 
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DATAS ATIVIDADES 

16 de agosto Divulgação do mapa de distribuição orientando/orientador e dos horários de 

orientação. 

17 de agosto Início das orientações.  

14 a 21 de 

setembro 

Entrega do TCC para a Avaliação de Primeira Unidade (Obrigatoriamente com o 

parecer do orientador de acordo com o conteúdo a ser designado pelo orientador). 

Até  05 de 

novembro 

Depósito da  via da versão final do TCC para defesa perante banca examinadora. 

(Obrigatoriamente com o parecer do orientador). 

16 a 23 de 

novembro 

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

Obrigatoriamente com o parecer do orientador). 

Em data a ser 

divugada 

Segunda chamada da Primeira ou da Segunda Unidade (Obrigatoriamente com o 

parecer do orientador). 

 

ALUNOS CURSANDO DEPENDÊNCIA (ou seja, apenas Defesa no 10º período) 

DATAS ATIVIDADES 

Até  05 de 

novembro 

Depósito da  via da versão final do TCC para defesa perante banca examinadora. 

(Obrigatoriamente com o parecer do orientador). 

 


