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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA 

(2019-II) 

 Data Atividade 

TCC I 

23 de agosto de 
2019 

Última data para a Entrega do Formulário de Orientação. 
O formulário deverá ser preenchido pelos estudantes e professores 
orientadores e entregue à Comissão de TCC. 

29 de novembro de 
2019 

Data Final para a Entrega do Projeto de Pesquisa ao Professor 
Orientador. Os estudantes deverão entregar a versão final do Projeto 
ao Professor Orientador, que procederá com a análise do desempenho e 
elaboração do parecer do TCC I. 

06 de dezembro de 
2019 

Data Final para a Entrega dos Pareceres à Comissão de TCC. Os 
Professores Orientadores deverão encaminhar os pareceres com a nota 
final e frequência dos estudantes à Comissão de TCC, que registrará as 
notas e faltas na Pasta Verde.  

16 de dezembro de 
2019 

Data Final para a Entrega do Projeto de Pesquisa ao Professor 
Orientador, em caso de reprovação. Os estudantes que ficaram de 
Exame devem entregar ao Professor Orientador uma versão revista do 
projeto. 

18 de dezembro de 
2019 

Data Final para a Entrega dos Pareceres de Exame à Comissão de 
TCC. Os Professores Orientadores deverão encaminhar os pareceres com 
a nota de Exame dos estudantes à Comissão de TCC, que formalizará o 
resultado na Pasta Verde. 
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 Data Atividade 

TCC II 

16 de agosto de 
2019 

Última data para entrega do Requerimento em caso de mudança de 
Professor Orientador. O requerimento deverá ser entregue pelos alunos 
à Comissão de TCC. 

25 de outubro de 
2019 

Última data para Entrega do Texto Considerado Final para o Professor 
Orientador. Os estudantes deverão entregar a versão considerada final 
do TCC ao Professor Orientador, que procederá com a análise do 
desempenho e a elaboração de um parecer preliminar. 

08 de novembro de 
2019 

Data Final para entrega do Trabalho de Conclusão de Curso à Comissão 
de TCC. O TCC deverá ser entregue à Comissão de TCC em quatro cópias, 
incluindo, cada uma delas, o parecer preliminar do Professor Orientador, 
sendo três vias impressas e encadernadas e uma via em pdf gravada em 
CD devidamente identificado com nome do aluno, título do trabalho e 
nome do Orientador. Os orientadores também entregarão à Comissão de 
TCC a sugestão de quatro nomes de docentes para as Bancas 
Examinadoras (dois titulares e dois suplentes).  

Até 14 de 
novembro de 2019 

Agendamento das Bancas Examinadoras. Após a homologação das 
bancas pela Comissão de TCC, o Professor Orientador, que também 
preside a banca, deve agendar a data, horário e local da apresentação do 
TCC pelo aluno. Esse agendamento não precisa ser aprovado pela 
Comissão de TCC mas, uma vez realizado, deve ser comunicado a ela. 

18 a 29/nov/2019 Realização das Bancas Examinadoras. 

29 de novembro de 
2019 

Última data para a Entrega à Comissão de TCC da ata da defesa e da 
ficha de avaliação. Os Professores Orientadores deverão encaminhar à 
Comissão de TCC os documentos contendo a ata da defesa e a nota final 
dos estudantes de acordo com a avaliação pela banca examinadora. A 
Comissão de TCC registrará as notas e faltas do aluno na Pasta Verde. 

06 de dezembro de 
2019 

Data Final para Entrega da versão corrigida do Trabalho de Conclusão 
de Curso à Comissão de TCC, em caso de aprovação. O aluno aprovado 
na defesa deverá entregar à Comissão de TCC a versão final do seu 
trabalho, com as correções sugeridas pela Banca Examinadora, em 
versão impressa encadernada segundo as normas de encadernação e 
em versão digital em formato .pdf não editável, contendo exatamente 
o mesmo conteúdo da versão impressa. A Comissão de TCC será 
responsável pelo encaminhamento da monografia à Biblioteca.  

10 a 13 de 
dezembro de 2019 

Realização das Bancas Examinadoras dos alunos em Exame (reprovados 
na primeira defesa). 

18 de dezembro de 
2019 

Última data para a Entrega à Comissão de TCC da ata da defesa e da 
ficha de avaliação dos alunos em Exame. Os Professores Orientadores 
deverão encaminhar à Comissão de TCC os documentos contendo a ata 
da defesa e a nota final dos estudantes de acordo com a avaliação pela 
banca examinadora. A Comissão de TCC registrará as notas de Exame na 
Pasta Verde. 

18 de dezembro de 
2019 

Data Final para Entrega da versão corrigida do Trabalho de Conclusão 
de Curso à Comissão de TCC pelos alunos reprovados na primeira defesa 
e aprovados em Exame. O aluno deverá entregar à Comissão de TCC a 
versão final do seu trabalho, em versão impressa encadernada segundo 
as normas de encadernação e em versão digital em formato .pdf não 
editável, contendo exatamente o mesmo conteúdo da versão impressa. 
A Comissão de TCC será responsável pelo encaminhamento da 
monografia à Biblioteca. 

 


