
 
Calendário de TCC 2019– 2º Semestre 

01 de agosto a 06 de setembro – Período para entrega dos documentos de inscrição em 
1800080 – Trabalho de Conclusão de Curso I (alunos Engenharia de 
Produção Mecânica), 1800081 Trabalho de Conclusão de Curso II 
(alunos Engenharia de Produção Mecânica) e 1800083 –Trabalho de 
Conclusão de Curso (alunos Engenharia de Produção), junto ao 
Departamento de Engenharia de Produção. O aluno deverá preencher o 
formulário online disponível no site do Departamento no link: 
http://www.prod.eesc.usp.br/graduacao/formularios-para-tcc/. Gerar 
o formulário, imprimir e solicitar a assinatura do docente orientador e 
entregar o na secretaria do SEP para providenciar a matrícula. 

30 de setembro– Início das reservas de salas e datas para as apresentações de TCC ( 
código da disciplina: 1800081 e 1800083). O aluno deverá preencher o 
formulário online disponível no site do Departamento no link: 
http://www.prod.eesc.usp.br/graduacao/formularios-para-tcc/. A 
reserva será concluída mediante entrega do documento de nomeação 
dos membros da Banca Examinadora. A solicitação deverá conter a 
aprovação do Professor Orientador. 

05 de novembro – Último dia para reserva e entrega do documento de nomeação dos 
membros da Banca Examinadora de TCC ( código da disciplina: 1800081 
e 1800083) junto à Secretaria do Departamento.  

05 de novembro – Data máxima para a entrega dos exemplares TCC (código da 
disciplina: 1800081 e 1800083), em 3 vias, sendo um para cada membro 
da Banca. IMPORTANTE: os exemplares para docentes do SEP devem ser 
obrigatoriamente entregues na Secretaria do Departamento, para fins 
de acompanhamento. Caso o aluno deseja entregar diretamente, isso é 
possível, desde que a secretaria seja avisada. Para os membros externos 
ficará por conta do aluno.  

11 de novembro a 22 de novembro – Período de realização das bancas de 
apresentações do TCC (1800081 e 1800083). 

22 de novembro – último dia para entrega do TCC I (alunos Engenharia de Produção 
Mecânica código da disciplina: 1800080). Entregar versão impressa ou 
digital para o docente orientador. 



03 de dezembro – Data limite para entrega da Versão Final do TCC ( código da disciplina: 
1800081 e 1800083)  em arquivo PDF junto a Secretaria de Graduação 
do Departamento. 


