
 
Calendário de TCC 2023– 1º Semestre 

02 de janeiro a 12 de março – 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 
encaminhar por e-mail à secretaria do SEP pelo e-mail 
departamento.producao@eesc.usp.br 

01 de junho  - 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. O formulário deverá ser 
encaminhado devidamente assinado (ou encaminhar um e-mail do 
orientador confirmando o aceite de banca), pelo aluno no e-mail 
departamento.producao@eesc.usp.br.  

26 de junho -  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 devidamente assinado 
(ou encaminhar um e-mail do orientador confirmando o aceite de 
banca) para o e-mail da secretaria: 
departamento.producao@eesc.usp.br. 

26 de junho – Data máxima para a entrega dos exemplares de TCCs para os membros 
da banca, impresso ou digital (consultar a preferência com os membros 
da banca).  

27 de junho a 14 de julho – Período de realização das apresentações do TCC (1800081 
e 1800083). 



14de julho – último dia para entrega do TCC I (alunos Engenharia de Produção Mecânica 
código da disciplina: 1800080). Entregar versão digital ou impressa  para 
o docente orientador. 

20 de julho – 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 pelo e-mail departamento.producao@eesc.usp.br. 

Obs: As apresentações de TCCs serão rediscutidas conforme a evolução da Covid -19 e 
orientações dos órgãos superiores. 

Caso as apresentações venham a ocorrer de forma online, é necessário também o 
preenchimento do Formulário de TCC apresentação Online, disponível 
em nosso site: https://gradprod.eesc.usp.br/graduacao/organizacao/  


