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1. QUADRO SÍNTESE 

O Quadro 2 apresenta um resumo das etapas para o TCC I e para o TCC II: 

QUADRO 2: Síntese das etapas de TCC I e TCC II. 
Etapa Descrição Responsável 

Constituição da Comissão 
de TCC 

Mandato de, no mínimo, um ano e, no máximo, três anos. 
Colegiado do Curso designa a 
Comissão de TCC 

TCC I 

Termo de 
Compromisso 
de Orientação 

Termo firmado entre aluno(a) e professor(a) orientador(a), de 
livre escolha do(a) aluno(a). 

Aluno(a) e orientador(a) 
entregam para Comissão de TCC 

Proposição 
Temática 

Plano de Trabalho + Definição do Tema 
(até a 3ª semana letiva de aula). 

Aluno(a) entrega para Comissão 
de TCC, e esta entrega para 
Colegiado do Curso 

Apreciação e deliberação dos temas 
(sugere-se até a 4ª semana letiva de aula). 

Colegiado do Curso 

Entregas 

Versão prévia da pesquisa 
(definido pelo cronograma da disciplina de TCC I). 

Aluno(a) entrega para 
professores(as) da disciplina e 
professor(a) orientador(a) 

Versão final da pesquisa com definições projetuais 
(definido pelo cronograma da disciplina de TCC I). 

Aluno(a) entrega para 
professores(as) da disciplina e 
orientador(a) 

Defesa da 
Pesquisa e 
definições 
Projetuais 

Parecer de Encaminhamento à Defesa assinado pelo(a) 
professor(a) orientador(a) e aluno(a)  
(junto com a versão final da pesquisa com definições 
projetuais) 

Orientador(a) entrega para 
Comissão de TCC 

Composição da banca de avaliação 
(até a 12ª semana letiva de aula). 

Comissão de TCC apresenta ao 
Colegiado do Curso 

Defesa oral (deverá ocorrer, preferencialmente, na semana do 
calendário acadêmico destinada às avaliações finais). 

Aluno(a) e banca de avaliação 

Avaliação Nota atribuída na disciplina. 
Professores(as) da disciplina, 
professor(a) orientador(a) e 
banca 

TCC II 

Painel 
Intermediário 

Composição da banca intermediária 
(até a 6ª semana letiva de aula). 

Comissão de TCC apresenta ao 
Colegiado do Curso 

Defesa oral 
(deve acontecer na 8ª semana letiva de aula). 

Aluno(a) e banca de avaliação 

Painel Final 

Parecer de Encaminhamento à Defesa assinado pelo(a) 
professor(a) orientador(a) e aluno(a)  
(junto com o material digital e cópia impressa das pranchas). 

Orientador(a) entrega para 
Comissão de TCC 

Composição da banca final 
(até a 12ª semana letiva de aula). 

Comissão de TCC apresenta ao 
Colegiado do Curso 

Entrega do material digital e cópia impressa das pranchas 
dobradas em formato A4 
(pelo menos uma semana antes da banca). 

Aluno(a) entrega para a Comissão 
de TCC. 

Pranchas finais fixadas em material rígido para exposição. 
(pelo menos 24 horas antes da banca) 

Aluno(a) apresenta para a 
Comissão de TCC e fixa no local. 

Defesa oral (deverá ocorrer, preferencialmente, na semana, do 
calendário acadêmico destinada às avaliações finais) 

Aluno(a) e Banca Final 

Avaliação Nota atribuída pela banca de avaliação no Painel Final Banca Final 

 


