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Orientações sobre composição de banca, encaminhamento e respectivas datas 
 

  

1)   BANCA  

 
O estabelecimento da banca do TCC deverá obedecer ao critério seguinte: 

 

Titular (prof. Orientador); 1 examinador do departamento; 1 examinador de fora do 

departamento. Optamos por tal orientação, a fim de que possamos contar com diferentes olhares 

nas arguições. Todavia, lembre-se de que esta orientação é um guia e não uma camisa de força. 

Caso chegue à conclusão de que este critério não é o melhor para a constituição da banca que 

presidirá, adote sem constrangimento o mais adequado ao seu caso. 

 

Escolhida a Banca, entre em contato com seus membros e defina dia, hora e local. 

 

Período de Defesa: Matutino e Noturno de 04.12.2020 a 14.12.2020 (de acordo com o calendário 

escolar da Graduação) 

 

(A defesa será totalmente online em virtude da Pandemia da Covid-19) 

 

 

(Se por alguma razão de força maior a defesa tiver que ser realizada antes destas datas, combine 

com os interessados, sem nenhum problema) 

 

Horário: manhã, tarde ou noite, no horário que julgar mais conveniente. 

Local: Orientamos que deem preferência para a realização da defesa em nosso departamento que 

assim podemos dar toda assistência ou se preferir em outro local da ECA que julgue mais 

apropriado. 

 

Os dados fornecidos pelos orientadores (banca, dia, hora, local) serão publicados no site do 

Departamento, já que a sessão de defesa deverá ser pública. 

 

 

2)   DEPÓSITO DOS TCCs 
 

Em virtude da Pandemia da Covid-19, o Departamento de Informação e Cultura está 

implementando continuamente estratégias e ações para atender as demandas de defesas de TCCs. 

Feitas às definições finais sobre a defesa, envie os dados à secretaria do CBD,  través do e-mail 

cbd@usp.br, formulário Indicação de Banca devidamente preenchido, e o Trabalho de Conclusão  

em arquivo PDF para serem encaminhados aos membros da banca e agendamento. Isso deverá ser 

feito pelos alunos. ATÉ 27.11.2020. 

 

 

      

NOTAS:  Encerramento das aulas – 18.12.2020 

 

  Data máxima para cadastro de Avaliação Final - 18.12.2020 
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Durante o período excepcional de prevenção de contágio pela  

COVID-19 (Novo Coronavírus) Resolução Nº 7945, de 27.03.2020 

o CBD-ECA-USP estabelece o seguinte cronograma para apresentação  

do Trabalho Final de Curso em Banca virtual de defesa do TCC 

 

 

 

18 DEZEMBRO 

ENCERRAMENTO DAS AULAS NÃO PRESENCIAIS DO 2º SEMESTRE LETIVO 

DE 2020 

 

26 FEVEREIRO 

DATA LIMITE PARA BANCA DE TCC 2º SEMESTRES DE 2020 

 

 

6 DE MARÇO 

FINAL 1º e 2º SEMESTRES DE 2020 

 

 

NOTA: Em virtude da Pandemia da Covid-19, o Departamento de Informação e Cultura está 

implementando continuamente estratégias e ações para atender as demandas de defesas das Bancas 

de TCCs.  

 

Feitas às definições finais sobre a indicação da Banca e data de defesa, o Orientador deve 

encaminhar o formulário de Indicação de Banca devidamente preenchido e assinado juntamente 

com versão do Trabalho de Conclusão em arquivo PDF para serem encaminhados aos membros da 

Banca com a respectiva carta de agendamento.  

 

Encaminhar os dados à secretaria do CBD, través do e-mail cbd@usp.br, até data estabelecida 

pelo Orientador. Considerar que os membros da Banca devem receber o arquivo PDF do 

TCC com pelo menos 10 (dez) dias antes da Defesa. 
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