
 

 

SEMINÁRIO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

2021/2022 

# CRONOGRAMA DE ATIVIDADE - ANO LETIVO: 2021 # 
DEPARTAMENTOS DE LETRAS: PORTUGUÊS E BACHARELADOS (DELP/DEL) 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (DELE) 
 

ATIVIDADES DATA 

Conclusão do TCC revisado pelo orientador Até 16/03/2021 

Definição do leitor crítico e da Banca Examinadora de 

Defesa de Monografia 

De 15 a 16/03/2021 

Inscrição no Seminário de Apresentação dos Trabalhos 

de Conclusão de Curso 2021/2022 

E-mail: tcc.letras.ufg@gmail.com 

De 16 a 18/03/2022 

Envio do TCC ao leitor crítico e/ou  

Banca Examinadora de Defesa de Monografia 
De 18 a 21/03/2022 

Leitura do TCC pelo leitor crítico e pela Banca de 

Defesa de Monografia dos Bacharelados 
De 21/03/2022 a 02/04/2022 

Divulgação da programação do Seminário de TCC 30/03/2022 

Realização do Seminário de TCC De 04/04/2022 a 06/04/2022 

Data limite para consolidação das turmas de TCC 2 20/04/2022 

Envio da versão final do TCC para o e-mail 

tcc.letras.ufg@gmail.com 
Até 06/05/2022 

 

Observações: 

 

1) A cópia em pdf da versão final do TCC deve ser enviada para o e-mail: tcc.letras.ufg@gmail.com 

2) Os alunos que autorizarem publicizar os seus TCCs no site da Faculdade de Letras deverão preencher 
formulário próprio que está na página 2 deste cronograma e anexá-lo à versão final do TCC. 

 

 

 

Edna Silva Faria  

(edna_faria@ufg.br) 

Coordenação dos Cursos de Letras 

Português e Bacharelados 

 

Patrícia Roberta Almeida de Castro 

(patriciaracm@ufg.br) 

Coordenação dos Cursos de Letras: 

Línguas Estrangeiras 

 

Leosmar Aparecido da Silva 

(silva515@ufg.br) 

Coordenação de TCC do Português e 

Bacharelados 

 

Eliane Carolina de Oliveira 

(ecaol2@ufg.br) 

Coordenação de TCC das Línguas 

Estrangeiras 

 

Edna Silva Faria 

 (edna_faria@ufg.br) 

Subcoordenação de TCC do Português 

e Bacharelados 

 

Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva 

(cleidimar@ufg.br) 

Subcoordenação do TCC das Línguas 

Estrangeira
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TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO 

SITE DA FACULDADE DE LETRAS 

    
 
1. Identificação do Trabalho de Conclusão de Curso 

Autor (a):  

E-mail:  

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [    ]Sim            [    ] Não 

Título:  

Palavras-chave: . 

Título em outra língua:  

Palavras-chave em outra língua:  

Data da apresentação: 
(dd/mm/aaaa) 

 

Graduação em  

Orientador (a)*:  

 

DECLARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO NÃO-EXCLUSIVA 
O referido autor: 
 
a) Declara que o documento em questão é seu trabalho original, e que detém prerrogativa de conceder os direitos 
contidos nesta licença. Declara também que a entrega do documento não infringe, tanto quanto lhe é possível saber, os 
direitos de qualquer outra pessoa ou entidade. 
 
b) Se o documento em questão contém material do qual não detém os direitos de autor, declara que obteve autorização 
do detentor dos direitos de autor para conceder à Universidade Federal de Goiás os direitos requeridos por esta licença, e 
que esse material cujos direitos são de terceiros está claramente identificado e reconhecido no texto ou conteúdo do 
documento em questão. 

 
Termo de autorização 

Na qualidade de titular dos direitos do autor do conteúdo supracitado, autorizo a Faculdade de Letras da Universidade 
Federal de Goiás a publicizar o Trabalho de Conclusão de Curso, gratuitamente, por meio sítio na internet sem 
ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme permissões assinaladas 
abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir 
desta data, sob as seguintes condições: 
 
A obra continua protegida por Direito Autoral e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer uso da obra que não o autorizado 
sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido. 
                           
 Local e Data:  

 
Assinatura do Autor e/ou Detentos dos Direitos Autorais 

 

 
      

 


