CALENDÁRIO DA COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO (TC) DO CURSO DE
ADMINISTRAÇÃO, modalidade presencial – 2017/2
JULHO
Dia 31 de julho - início do semestre letivo.
AGOSTO
Dia 31 de agosto – último dia para envio da Proposta de Orientação de TC (9o semestre) ou da
Proposta de Orientação de Projeto (8o semestre) devidamente preenchida, assinada pelo(a)
orientador(a) e escaneada ou fotografada e enviado para o e-mail coordenacaodetc@gmail.com
IMPORTANTE: é OBRIGATÓRIO que todos os alunos do 9o semestre entreguem o termo,
mesmo que não haja alterações em relação aos dados entregues no termo do 8 o semestre.
Observação: em caso de alunos matriculados na disciplina Estágio Obrigatório do currículo antigo,
entregar as cópias do Termo de Compromisso de Estágio devidamente assinadas na Coordenadoria de
Estágios.
NOVEMBRO
De 06 a 10 de novembro – período de entrega da versão final do Trabalho de Curso (três cópias em
espiral; tamanho A4, preferencialmente em cópia frente e verso), da Declaração de Autoria
(modelo disponível no site http://tc.administracao.ufsc.br, autenticado em cartório), e do Termo
de
Autorização
para
Publicação
Eletrônica
(modelo
disponível
no
site
http://tc.administracao.ufsc.br autenticado em cartório), pelos alunos na Coordenadoria de TC
(mesmo local da Coordenadoria de Estágios).
IMPORTANTE: em caso de TC como Plano de Negócio é obrigatória a apresentação de
documentação para comprovação formal da avaliação da proposta por um Banco, ou Grupo de
Capital Venture ou Grupo Investidor (uma via com assinatura original e dados completos do
responsável pela avaliação), como previsto no art. 11° do regulamento de TC de 07 dezembro de
2015.
De 13 a 15 de novembro – lançamento do edital com informações sobre as bancas presenciais (dia,
hora, local e componentes de cada banca) no site http://tc.administracao.ufsc.br.
De 20 de novembro a 30 de novembro – último dia para entrega da nota dos professores orientadores
acerca do Projeto de TC (8o semestre) para geração das portarias das respectivas orientações relativas
ao 8o semestre.
De 21 de novembro a 01 de dezembro – período de avaliação dos Trabalhos de Curso através de
bancas presenciais pelos professores.
DEZEMBRO
Até dia 05 de dezembro – período de correções do Trabalho de Curso pelos alunos e obrigatoriedade
de submissão da versão final do TC pelo site: https://repositorio.ufsc.br/ (mais informações de como
submeter
em
http://www.repositorio.ufsc.br/manuais/
ou
diretamente
no
arquivo
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/130794/Submissao_TCC.pdf?sequence=
1&isAllowed=y ).
De 06 a 12 de dezembro – publicação das notas finais dos Trabalhos de Curso.
Início do semestre letivo de 2018 - indicação pelos professores orientadores de possíveis candidatos
ao Prêmio Nader (preenchimento pelo aluno do formulário e envio da monografia para o e-mail
coordenacaodetc@gmail.com).

