
Data Atividades
29/04/2023 Data limite para envio da Carta de  Aceite à Coordenação de TCC*

02 a 05/05/2023 Efetivação da matrícula  após análise

06/05/2023
Reunião com os alunos matriculados para esclarecimento de dúvidas quanto ao regulamento do 
TCC e apresentação do cronograma da disciplina de TCC I

24/07/2023
Data limite para o aluno solicitar reconhecimento de publicação científica em substituição as 
disciplinas de TCC I e TCC II.

31/07/2023
Data limite para o aluno realizar o depósito da versão para avaliação de TCC I ( projeto de 
pesquisa. 1) envio para o e-mail do orientador e 2)  inclusão do arquivo no SIGAA ( em versão 
pdf) + ficha de acompanhamento.

01 a 04/08/2023 Período para os orientadores definirem as datas de defesa e bancas examinadoras
10 (dez) dias antes da defesa, a ser definida pelo orientador 

(obedecido o prazo de 10 dias antes da defesa, conforme 
Regulamento do TCC)

Prazo mínimo para os orientadores encaminharem a versão final do projeto de pesquisa 
entregue pelo aluno para o e-mail dos membros da banca examinadora.

10/08/2023 Divugação das defesas.

14 a 18/08/2023
Defesa pública dos projetos de pesquisa conforme bancas e datas determinadas pelos 
orientadores.

Data Atividades
29/04/2023 Data limite para envio da Carta de  Aceite à Coordenação de TCC*

02 a 05/05/2023 Efetivação da matrícula  após análise

06/05/2023
Reunião com os alunos matriculados para esclarecimento de dúvidas quanto ao regulamento do 
TCC e apresentação do cronograma da disciplina de TCC II

24/07/2023
Data limite para o aluno solicitar reconhecimento de publicação científica em substituição as 
disciplinas de TCC I e TCC II.

24/07/2023
Data limite para o aluno realizar o depósito da versão para avaliação de TCC II: 1) envio para 
o e-mail do orientador e 2)  inclusão do arquivo no SIGAA ( em versão pdf) + ficha de 
acompanhamento.

25 a 28/07/2023 Período para os orientadores definirem as datas de defesa e bancas examinadoras
10 (dez) dias antes da defesa, a ser definida pelo orientador 

(obedecido o prazo de 10 dias antes da defesa, conforme 
Regulamento do TCC)

Prazo mínimo para os orientadores encaminharem a versão final do projeto de pesquisa 
entregue pelo aluno para o e-mail dos membros da banca examinadora.

03/08/2023 Divugação das defesas.

07 a 11/08/2023
Defesa pública dos trabalhos de TCC II conforme bancas e datas determinadas pelos 
orientadores.

24/08/2023
Data limite para o aluno enviar no SIGAA a versão definitiva da monografia/artigo, caso 
aprovado, com correções sugeridas pela banca examinadora e **demais documentos.

*A Carta de Aceite, assinada pelo orientador, deverá ser enviada em arquivo pdf  para o e-mail celmaduque@ufg.br ou tcc.contabeisufg@gmail.com 
** são documentos obrigatórios, os quais constam descritos no SIGAA.

Não é necessário o envio de Carta de Aceite apenas para alunos aprovados em TCC I semestre 2022.2

17/abril (segunda-feira) Início das aulas Semestre 2023.1
10 a 15/Julho - Recesso Acadêmico
24/Agosto (quinta-feira) Término das aulas Semestre 2023.1

Cronograma de Atividades de Trabalho de Conclusão de Curso I 2023.1

Cronograma de Atividades de Trabalho de Conclusão de Curso II 2023.1
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