
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ATRIBUIÇÃO PRAZO 

Envio do projeto de TCC e plano de atividades, 
em arquivos separados e em pdf, para o e-mail: 
contabeis@ufersa.edu.br 

Discente 20/11/2018 

Entrega da cópia do e-mail de envio do projeto de 
TCC e plano de atividades, bem como do 
requerimento de matrícula devidamente 
preenchido e assinado, na Secretaria do CCSAH 

Discente 20/11/2018 

Reunião para homologação dos projetos de TCC Colegiado de Curso 22/11/2018  

Publicação do resultado do pedido de matrícula Colegiado de Curso 23/11/2018 

Matrícula na atividade de TCC Coordenação de Curso 26/11/2018 

Prazo final para mudança de orientador Discente 06/12/18 

Envio do TCC em arquivo pdf para o e-mail: 
contabeis@ufersa.edu.br 

Discente 01/03 

Entrega da cópia do e-mail de envio do TCC, 2 
(duas) vias do TCC impressa e encadernada, a 
autorização de depósito de TCC devidamente 
preenchido, com indicação da banca e assinada, 
na Secretaria do CCSAH 

Discente 01/03 

Divulgação do cronograma de defesa do TCC Comissão de TCC 05/03 

Distribuição do TCC aos avaliadores Comissão de TCC 05 a 06/03 

Defesa do TCC 
Discente/ Orientador/ 

Avaliador 
03/12 a 15/03 

Entrega das atas na DRE Orientador até 22/03 

Registro da nota do TCC no SIGAA Orientador até 22/03 

Entrega da versão corrigida do TCC, em mídia 
digital (arquivo em pdf e com caixa de DVD), na 
DRE 

Discente até 29/03 

 

O discente com pendência, exclusiva, na atividade de TCC (ACS 0678), no período letivo 

vigente, e que não tiver interesse em solicitar matrícula para a sua elaboração e defesa, deverá 

procurar a Divisão de Registro Escolar (DRE) da UFERSA, para solicitar o Trancamento de Matrícula 

Institucional. O Conselho do Curso de Ciências Contábeis chama a atenção ao fato supracitado, uma 

vez que a sua não observância caracteriza-se como abandono de curso, estando o discente 

automaticamente sujeito ao desligamento da instituição. 

 

Mossoró-RN, 10 de novembro de 2018. 
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