
   
 

EDITAL 09/2019 

COORDENAÇÃO CENTRAL DE ESTÁGIO E TCC (CCET) 

CRONOGRAMA SEMESTRAL DE ATIVIDADES 

TRABALHO DE CURSO II (7º PERÍODO) / COMUNICAÇÃO SOCIAL – 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

CRONOGRAMA TCII - 7PP  

Campanha 

Datas Ações 

12.02.19 *Prazo limite para protocolo com a coordenação para a carta convite ao 

professor – orientador. 

15.02.19 Publicação da relação orientador e orientandos. (edital) 

03.03.19 **Prazo limite para protocolo de briefing  

25.03.19 ** Prazo limite para protocolo do projeto de pesquisa de campo (resultados) 

05.05.19 **Prazo limite para protocolo do Planejamento de Marketing, Comunicação 

e Mídia.  

08.05.19 *Prazo limite para protocolo dos trabalhos para avaliação. Qualificação. 

 (3 cópias) Horário limite para protocolo (coordenação): 20h 

20-24.05.19 ***Devolução dos trabalhos com as pontuações da banca avaliadora. 

14.06.19 *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): 20h (3 cópias) 

25.06 – 28.06.19 Apresentação dos trabalhos às bancas avaliativas.  

09.07.19 Publicação das notas das bancas através do portal acadêmico. 

16.07.19 **Prazo limite para entrega do trabalho com as correções sugeridas pela 

banca examinadora ao professor orientador. 

09.08.19 *Prazo limite para entrega do trabalho para a Secretaria Acadêmica. 

(Verificar a forma de entrega conforme regulamento) 
*entrega de cópia impressa / **entrega via classroom  

*** as devolutivas poderão ocorrer no período da tarde e noite 

O trabalho escrito deve seguir as normas da ABNT dispostas no site da biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

MONOGRAFIA 

Datas Ações 

12.02.19 *Prazo limite para protocolo com a coordenação para a carta convite ao 

professor – orientador 

15.02.19 Publicação da relação orientador e orientandos. (edital) 

03.03.19 **Prazo limite para protocolo do pré-projeto ao professor – orientador com 

as modificações solicitadas. 

25.03.19 ** Prazo limite para protocolo do projeto de pesquisa (resultado) 

05.05.19 **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) 

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

Qualificação. Horário limite para protocolo (coordenação): 20h 

20- e 24.05.19 *** ***Devolução dos trabalhos com as pontuações da banca avaliadora. 

14.06.19 *Prazo limite para protocolo e entrega dos projetos finais. 

Projeto completo: introdução, capítulos desenvolvidos, análise de resultado, 

pesquisa (anexo). 

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

25.06 – 28.06.19 ***Apresentação dos trabalhos às bancas avaliativas  

09.07.19 Publicação das notas das bancas através do portal acadêmico. 

16.07.19 **Prazo limite para entrega do trabalho com as correções sugeridas pela 

banca examinadora ao professor orientador. 

09.08.19 *Prazo limite para entrega do trabalho para a Secretaria Acadêmica. 

(Verificar a forma de impressão conforme regulamento) 
 

*entrega de cópia impressa / **entrega via classroom / *** as apresentações poderão ocorrer no período da tarde e noite 

O trabalho escrito deve seguir as normas da ABNT dispostas no site da biblioteca. (http://biblioteca.unicampo.edu.br) 

 

Guarapuava, 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

__________  ____ ________________________ 

Profa.  Vanessa Lobato da Costa Medeiros 

       Coordenadora do Curso de Comunicação Social  

Habilitação em Publicidade e Propaganda 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Profa.  Mateus Cassol Tagliani 

Coordenador da Central de Estágio e TCC 


