
TRABALHO DE CURSO II - 2º SEMESTRE DE 2021 
CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES: 

ATIVIDADES DATAS 

1. Apresentação do cronograma das atividades 

específicas da disciplina.  

2º semana de (em sala de aula), na 

disciplina de Direito do Consumidor. 

2. Devolução das atividades realizadas no TC I. 12 de agosto (quinta-feira) 

3. Caso tenham sido pedidas modificações, devolução ao 

orientador. 

29 de agosto (quinta-feira) 

4. Entrega da 5º ETAPA do TC II. 26 de agosto (quinta-feira) 

5. Devolução da 5º ETAPA ao aluno. 02 de setembro (quinta-feira) 

6. Entrega da 5º ETAPA com as correções solicitadas pelo 

orientador. 

09 de setembro (quinta-feira) 

 

7. Devolução da 5º ETAPA ao aluno. 16 de setembro (quinta-feira) 

8. ENTREGA DO TRABALHO FINAL (artigo, monografia, 

projeto de lei, estudo de caso, etc) para o orientador. 

07 de outubro (quinta-feira) 

9. Finalização de elementos pré e pós textuais. 14 de outubro (quinta-feira) 

10. Devolução dos elementos pré e pós textuais. 21 de outubro (quinta-feira) 

11. Depósito do TRABALHO DE CURSO completo para a 

Qualificação, com o aceite formal do orientador. 

03 de novembro (quarta-feira)  
Entrega no e-mail: 

prof_joaoricardo@camporeal.edu. 
12. Período de Qualificação. 03 a 11 de novembro de 2021. 

13. Resultado da submissão da Qualificação e devolução 

do trabalho de curso ao aluno para efetuar eventuais 

correções. 

 
12 de novembro (sexta-feira) 
pelo e-mail institucional do 

acadêmico(a). 
14. DEPÓSITO FINAL do trabalho de curso. 

 

22 de novembro (segunda-feira) 
Entrega no e-mail: 

prof_joaoricardo@camporeal.edu. 
15. Publicação do Edital das Bancas de Defesa do 

Trabalho de Curso no site da IES a partir das 21hs. 

30 de novembro (terça-feira) 

16. Aula sobre a apresentação do Trabalho de Curso – 

Banca de Defesa. 

02 de dezembro (quinta-feira) 

Em sala de aula às 19:30h. 

17. Bancas 06 a 16 de dezembro 

Obs: Todas as orientações serão realizadas na sala de orientação (Sala 19, III) e 

ambiente online 

Guarapuava, 02 de agosto de 2021. 


