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ROTEIRO

 
Fase Pré-Apresentação TCC 
 

Por ocasião da realização da disciplina 

 Carta de Aceite do Orientador 
mesmo); 

 

Na primeira semana letiva da realização da 

 Carta de Aceite do Orientador 

 Pré-projeto desenvolvido ao longo das disciplinas TCC

 
 

Fase Apresentação dos TCCs 
 
Próximo à finalização da atividade 
 

1. Solicitar junto à Coordenação 
Histórico Escolar, notadamente 
aproveitamento das Atividades 

 
2. Entregar na Coordenação 

 
 Declaração da Formação da Banca

horário da apresentação) 

 Declaração de Ausência de Plágio

 
As apresentações deverão ocorrer at

  

Fase Pós-Apresentação TCC 
 
Depositar na Coordenação até o dia 

 A monografia já com as devidas correções feitas

data, juntamente com o formulário  

Declaração de Realização das Correções

modificações/correções) 

 Ata da Defesa do TCC assinada pelos membros na banca e contendo a nota atribuída.

 Termo de Autorização para Publicação de T

 Folha de Aprovação Assinada 

Curso de Comunicação em Mídias Digitais

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes

Universidade Federal da Paraíba 

 

ROTEIRO PARA OS TCCs

Por ocasião da realização da disciplina TCC-1: 

Carta de Aceite do Orientador (identificando o tema de trabalho e o t

da realização da atividade TCC-2: 

Carta de Aceite do Orientador  (na eventualidade de alguma mudança

projeto desenvolvido ao longo das disciplinas TCC-0 e TCC-1

Próximo à finalização da atividade TCC-2 (3-4 semanas antes do fim do período letivo)

Solicitar junto à Coordenação (via SIAG/CCHLA) os acertos das pendências 
, notadamente disciplinas optativas realizadas fora do DEMID e 

tividades Complementares Flexíveis; 

(até o dia 23/03/2020): 

Declaração da Formação da Banca (identificando a banca examinadora,

Declaração de Ausência de Plágio 

As apresentações deverão ocorrer até o dia 07 de Abril 2020, impreterivelmente

o dia 07 de Abril de 2020: 
com as devidas correções feitas (identificando a banca examinadora, 

juntamente com o formulário  Termo de Deposito de Versão Final do TCC

Declaração de Realização das Correções (na eventualidade de exigência de 

assinada pelos membros na banca e contendo a nota atribuída.

Termo de Autorização para Publicação de TCC no Repositório da UFPB (REI)

Folha de Aprovação Assinada (separada em PDF) 

Mídias Digitais 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

TCCs  

(identificando o tema de trabalho e o título preliminar do 

na eventualidade de alguma mudança) 

1 

4 semanas antes do fim do período letivo): 

acertos das pendências no 
disciplinas optativas realizadas fora do DEMID e 

(identificando a banca examinadora, data, local e 

2020, impreterivelmente.  

(identificando a banca examinadora, 

Termo de Deposito de Versão Final do TCC e 

exigência de 

assinada pelos membros na banca e contendo a nota atribuída. 

no Repositório da UFPB (REI) 


