
 
CALENDÁRIO – 2019.1 

Metodologia de Pesquisa em Letras – LET 260  e Trabalho Monográfico – LET 264 
 

DATAS ATIVIDADE 

14 a 29 de março de 2019 Apresentar no Colegiado Carta de Aceite do orientador para validar 

matrícula na disciplina. Se houver mudança de orientador, 

apresentar no respectivo Colegiado documento assinado pelo 

orientador anterior e pelo novo orientador.  

04 de julho de 2019 Encontro de Acompanhamento das atividades desenvolvidas com 

um ou mais membros da equipe de Coordenação de TCC 

26 de julho de 2019 Prazo para solicitar justificativa de mudança do orientador. 

31 de julho de 2019 Prazo final para solicitação de extensão do prazo para entrega do 

TCC.  

Instruções: Deve ser enviado um ofício para o Colegiado assinado 

pelo orientador e orientando apresentando justificativa para o pleito 

e ciência de que será respeitado o prazo final para entrega no 

Colegiado da versão final em consonância com as adequações 

solicitadas pela Banca. 

01 de agosto de 2019 Encontro de Acompanhamento das atividades desenvolvidas com 

um ou mais membros da equipe de Coordenação de TCC 

09 de agosto de 2019 

(Caso os nomes não sejam 

enviados até esta data, o 

Coordenador de TCC 

organizará a banca da maneira 

mais conveniente) 

Envio para o Coordenador de TCC dos nomes dos componentes da 

banca (três professores que tenham vínculo com uma Instituição de 

Ensino Superior ou Grupo de Pesquisa mais um suplente) e seus 

respectivos contatos (e-mail e telefone). Além de uma opção de data 

e horário para defesa dentro do prazo da Semana de Defesa. 

Prazo final para solicitações referentes ao TCC aos Colegiados. 

26 de agosto de 2019 Entrega do TCC, por e-mail, em versão WORD e PDF para o e-

mail do respectivo Coordenador de TCC e do Termo de Autorização 

de Entrega assinado pelo orientador.  

Entrega no Colegiado dos Termos Originais  
Após envio; o orientando deve encaminhar-se ao Colegiado para 

entregar os Termos Originais (Termo de Autorização de Entrega 

assinado pelo orientador; Termo de Responsabilidade de Plágio e 

Termo de Autorização de Publicação) e receber ciência do 

recebimento pela Secretária ou do Coordenador de TCC. Em caso, 

de necessidade de algum componente da banca pode ser solicitada 

uma cópia impressa do trabalho. 

Até 27 de agosto de 2019 Homologação das bancas de TCC  

Envio de Carta Convite para os professores convidados indicando 

data, horário e local para defesa. 

30 de agosto de 2019 Divulgação pelo Colegiado das datas, horários e local para defesa 

do TCC. 

06 de setembro de 2019 Envio do Barema preenchido pelos Membros das Bancas 

09 a 13 de setembro de 2019 SEMANA DE DEFESA 

12 de setembro de 2019 Envio virtual e presencial dos Dados e do Projeto de Pesquisa  

Envio do Barema preenchido pelos orientadores do Projeto de 

Pesquisa 

12 a 20 de setembro de 2019 Seminário Apresentação Projetos de Pesquisa 

30 de setembro de 2019 Entrega no Colegiado da versão final do TCC 
 

Feira de Santana,  18 de junho 

Alex Sandro Beckhauser, Eric Brun, Nigel Hunter 

Coordenadores de TCC 


