
 

 

      EDITAL 1/2021 - A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Iniciação                           

à Pesquisa e Extensão 

 

 
Divulga Cronograma referente a 
disciplina de Trabalho de Curso II – do 
curso de Comunicação Social – 
habilitação em Publicidade e 
Propaganda. 

 
A  Pró-Reitora de Pós Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, no uso de      

suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA  o cronograma referente a disciplina 

de Trabalho de Curso II – do curso de Comunicação Social – habilitação em 

Publicidade e Propaganda. do Centro Universitário Campo Real. 

 

 

                                           Modalidade Campanha 

 

Datas Ações 

12.02.21 Prazo limite para protocolo com a coordenação para a carta 

convite ao professor – orientador. 

19.02.21 Publicação da relação orientador e orientandos. (edital) 

07.03.21 Prazo limite para protocolo de briefing  

28.03.21 Prazo limite para protocolo do projeto de pesquisa de campo 

(projeto+ resultados) 

02.05.21 Prazo limite para protocolo do Planejamento de Marketing, 

Comunicação e Mídia.  

04.05.21 Prazo limite para protocolo dos trabalhos para avaliação. 

Qualificação. 

 (3 cópias impressas) Horário limite para protocolo 

(coordenação): 20h30min 

24-28.05.21 Devolução dos trabalhos com as pontuações da banca avaliadora. 

14.06.21 Prazo limite para protocolo e entrega dos projetos finais e das 

peças da campanha para banca avaliativa.  

Projeto completo: briefing, pesquisa, planejamentos de 

marketing, comunicação, mídia, plataforma criativa e peças. 

Horário limite para protocolo (coordenação): 20h30min (3 

cópias impressas) 

24.06– 

30.06.21 

Apresentação dos trabalhos às bancas avaliativas.  

09.07.21 Publicação das notas das bancas através do portal acadêmico. 

17.07.21 Prazo limite para entrega do trabalho com as correções sugeridas 

pela banca examinadora ao professor orientador. 



 

 

07.08.21 Prazo limite para entrega do trabalho para a Secretaria 

Acadêmica. (Verificar a forma de entrega conforme regulamento) 
 

 

Modalidade Monografia 

 

Datas Ações 

12.02.21 Prazo limite para protocolo com a coordenação para a carta convite 

ao professor – orientador 

15.02.21 Publicação da relação orientador e orientandos. (edital) 

03.03.21 Prazo limite para protocolo do pré-projeto ao professor – orientador 

com as modificações solicitadas. 

25.03.21 Prazo limite para protocolo do projeto de pesquisa 

(projeto+resultado) 

05.05.21 Prazo limite para o protocolo da estrutura (introdução, primeiro e 

segundo capítulo e esboço dos demais tópicos e o que desenvolverá 

em cada um deles) 

08.05.21 Prazo limite para protocolo dos trabalhos para avaliação (3 cópias) – 

Qualificação. Horário limite para protocolo (coordenação): 

20h30min 

20- e 

24.05.21 

Devolução dos trabalhos com as pontuações da banca avaliadora. 

14.06.21 Prazo limite para protocolo e entrega dos projetos finais. 

Projeto completo: introdução, capítulos desenvolvidos, análise de 

resultado, pesquisa (anexo). 

 Horário limite de protocolo (coordenação): 20h30min (3 cópias 

impressas) 

25.06 – 

28.06.21 

Apresentação dos trabalhos às bancas avaliativas  

09.07.21 Publicação das notas das bancas através do portal acadêmico. 

16.07.21 Prazo limite para entrega do trabalho com as correções sugeridas 

pela banca examinadora ao professor orientador. 

09.08.21 Prazo limite para entrega do trabalho para a Secretaria Acadêmica. 

(Verificar a forma de impressão conforme regulamento) 

 

Guarapuava, 09 de fevereiro de 2021.  

 

                                                                               

                          Profª. Moana Rodrigues França 

 Pró-Reitora de Pós-graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 


