
CRONOGRAMA - TCC I e II - FAU/UFJF/2021_01 - ERE

31/mai até 16/07 até 20/08 até 24/08 08/set 09 e 10/09 20/set

Reunião síncrona 

para duvidas e 

apresentação 

breve das datas, 

Google Meet 

(horário à definir) 

- 8 e 9 período

Data limite para 

cadastramento 

de coorientador 

(formulário on-

line)

**Data limite 

para 

preenchimento 

online do 

formulário de 

intenção de 

matrícula para 

2021-01 TCC I

Quando houver 

coorientador: 

Data limite para 

marcação da 

banca (data e 

horário) e 

composição da 

banca (planilha 

online)

Entrega das 

monografias 

2020- 01 e do 

Termo de 

Autorização para 

Publicacão de 

Trabalhos 

Acadêmicos 

(drive)

Quando houver 

coorientador: 

Semana de 

Bancas de TCC I

Data limite para 

lançamento de nota 

no SIGA / Envio da 

Ata da Banca para o e-

mail da coordenação 

de curso e do Termo 

de Autorização para 

realização da Banca 

Remota, assinado 

pelo discente

31/mai 14/06 a 18/06 até 16/07 02/08 a 06/08 até 24/08 31/ago 08/09 a 15/09 20/set

Reunião síncrona 

para duvidas e 

apresentação 

breve das datas, 

Google Meet 

(horário à definir)

Inscrição para 

Colação de Grau 

no SIGA – 

1º/2021

Data limite para 

cadastramento 

de coorientador 

(formulário on-

line)
Semana de 

PréBancas

Data limite para 

indicação para 

marcação da 

banca (data e 

horário) e 

composição da 

banca (planilha 

online)

Envio da 

prancha resumo 

(digital) e do 

Termo de 

Autorização 

para Publicação 

de Trabalhos 

Acadêmicos 

(drive)

Semana de 

Bancas de TCC II

Data limite para 

lançamento de nota 

no SIGA / Envio da 

Ata da Banca para o e-

mail da coordenação 

de curso e do Termo 

de Autorização para 

realização da Banca 

Remota, assinado 

pelx discente

Informações:

** alunxs do 8 período, que devem preencher a ficha de intenção de matrícula para o semestre 2020_03

As datas de pré-bancas e bancas finais podem ser adiantadas, excepcionalmente neste semestre, 

considerando que a retomada das orientações de TCCs, pela UFJF (Resolução 24-2020), 

está autorizada desde julho. Ou seja, as datas acima descritas são datas-limite.

Haverá drivers disponíveis, para TCC I e para TCC II, com acesso liberado aos discentes matriculadxs 

nas disicplinas para postagem dos documentos e trabalhos finalizados nas datas acima mencionadas.

Formulário on-line googleforms

Planilha on-line

Docentes: e-mail da coordenação - coord.arquitetura@ufjf.edu.br
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