
 Página 1 de 4 

 

 

Calendário de Defesa do TCC II - 2019.3 

Etapas Ações Procedimentos Prazo 

1ª Etapa Defesa Final* 

Elaboração do TCC 
Conforme cronograma 

do orientador(a) 

Data limite para encaminhar a 
versão de defesa para revisão de 
português. 

A cargo do orientador 
(Sugestão - pelo menos 
10 dias antes da entrega 

para a banca) 

Entregar as 3 vias à banca, com 15 
dias de antecedência da 
apresentação (Art. 11 do Projeto 
Pedagógico do Curso de Ciências 
Contábeis - PPCCC). 

23 de outubro de 2019 

Solicitar à secretaria acadêmica a 
divulgação do título, data e horário 
das apresentações da defesa 
pública dos trabalhos de TCC, bem 
como o local da defesa (definido 
pela secretaria). 

A cargo do orientador 
(Sugestão - pelo menos 

10 dias antes da 
apresentação) 

Prazo máximo para a defesa. 06 de novembro de 2019 

Entrega da versão final, de acordo 
Art 12, do PPCCC, na Secretaria 
Acadêmica da FACC: 

06 de dezembro de 2019 
(Último dia de aula) 

2ª Etapa 
Lançamento dos 

Conceitos 

Orientador lançar, no SIGA, o 
conceito do TCC, observando o § 
8º, do art 12 do PPCCC do qual 
consta que: “O acadêmico que não 
cumprir o Regulamento do TCC 
bem como o cronograma 
proposto estará reprovado, 
devendo cursar novamente a 
disciplina na qual se encontra 
matriculado”. “Grifo nosso” 

Conforme calendário 
acadêmico vigente da 

UFJF 

 
Observações: 
 
1) No item “Defesa Final” estão previstas três atividades a saber: 

a) definição entre o aluno e o orientador, da composição da banca; 
b) consulta aos membros da banca sobre disponibilidade para participação na defesa, na data e no 
horário estabelecidos; 
c) defesa dos TCCs 
 

2) Entrega da versão final, na Secretaria Acadêmica da FACC até 06 de dezembro de 2019, (Último dia de 
aula) 
 
3) Para a entrega da versão final deve ser cumprido o “Checklist” com orientações sobre: 

a) o preenchimento do Termo de Autorização para publicação do TCC,  
b) sobre o TCC impresso e 
c) o arquivo digital no CD 

 
3) O link do “Checklist” citado está disponível na página da FACC - Informações sobre TCC 
(http://www.ufjf.br/facc/ensino/graduacao/ciencias-contabeis/informacoes-sobre-o-tcc/ 
 
Att Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso 
Professores: Angelino Fernandes Silva e José Flávio de Melo Moura. 

http://www.ufjf.br/facc/ensino/graduacao/ciencias-contabeis/informacoes-sobre-o-tcc/

