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CRONOGRAMA DE BANCAS DE TCC – Semestre 2022.1 

Ciclo 1 

Data de entrega do formulário de encaminhamento: 21 de SETEMBRO de 2022, Quarta-
feira, até as 23h59. 

Data de entrega do TCC: 26 de SETEMBRO de 2022, Segunda-feira, até as 23h59.  

Período de ocorrência das bancas: 10 a 14 de OUTUBRO de 2022. 

Ciclo 2 

Data de entrega do formulário de encaminhamento: 16 de NOVEMBRO de 2022, Quarta-
feira, até as 23h59. 

Data de entrega do TCC: 21 de NOVEMBRO de 2022, Segunda-feira, até as 23h59.   

Período de ocorrência das bancas: 05 a 09 de DEZEMBRO de 2022. 

Orientações gerais 

O que entregar:  

- 01 cópia digital (em formato pdf) do formulário de encaminhamento devidamente 
preenchido, que deve ser enviada para o e-mail: coordenacao.tcc.arqurb@outlook.com na 
data indicada acima. 

- 01 cópia digital (em formato pdf) do TCC, que deve ser enviada para o e-mail: 
coordenacao.tcc.arqurb@outlook.com na data indicada acima. Caso o TCC seja de projeto 
(interiores, arquitetônico, paisagístico ou urbanístico) as pranchas deverão ser 
entregues obrigatoriamente impressas, também na data indicada acima. 

Onde entregar as prachas impressas: Laboratório de Informática ou Ateliê 1, na data 
indicada acima, ao Prof. Edler Oliveira, atual coordenador de TCC. 

ATENÇÃO! 

 Os(as) avaliadores(as) internos concordaram em recebem o arquivo digital e 
somente as pranchas impressas. Já os(as) avaliadore(as) externos(as) serão previamente 
consultados e, caso solicitem, o(a) aluno(a) deverá entregar todo o material impresso 
(documento + pranchas) na data e local indicados acima. Neste caso, a coordenação de tcc 
entrará em contato com o aluno(a) em no máximo 24h antes da entrega. 

Link de acesso à resolução atualizada e aos demais formulários de TCC: 
https://arapiraca.ufal.br/graduacao/arquitetura-e-urbanismo/documentos-
1/resolucoes-do-curso/resolucao-01-de-2021-tcc-resolucao-atualizada-anexos 

 
 
 

Prof. Me. Edler Oliveira Santos 
Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso 

Curso de Arquitetura e Urbanismo 
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