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EDITAL Nº 01/2019

Procedimentos para entrega e apresentação do TCC1

A coordenação de TCC do curso de Engenharia Eletrônica no uso de suas atribuições resolve:

1 – Os trabalhos de TCC1 deverão ser enviados em pdf para o e-mail da Prof.ª Jucélia Kuchla Vieira
Gealh (jucelia@utfpr.edu.br), até às 15 horas e 30 minutos do dia 10/06/2019. 

2 - Para que a entrega seja considerada completa e a banca possa ser agendada, deverão ser entregues
todos os documentos necessários, conforme apresentado na Norma Complementar de TCC da
COELE, até às 15 horas e 30 minutos do dia 10/06/2019, na sala B003.

3 – As apresentações dos trabalhos de TCC1 serão marcadas e publicadas em edital da COELE, até o dia
14/06/2019, após a homologação da entrega, prevista no item 1. O período de apresentação será do dia
24/06/2019 à 28/06/2019.

4 – A versão final corrigida deverá ser entregue à professora da disciplina de TCC1 por e-mail, até às
10 horas do dia 11/07/2019.

5 - Para a conclusão da disciplina o Termo de Encerramento de TCC deverá ser entregue pelo
discente, assinado pelo orientador, na sala B003, até às 10 horas do dia 11/07/2019.

6 – A divulgação dos resultados finais será até o dia 17/07/2019.

Campo Mourão, 08 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por JUCELIA KUCHLA VIEIRA GEALH, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 11/03/2019, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A  auten cidade  deste  documento  pode  ser  conferida  no  site  h ps://sei.u pr.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,  informando  o  código
verificador 0719530 e o código CRC 16BF1A59.
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