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Av. Prof. Lineu Prestes, 580, Bloco 13A –  CEP 05508-900 - São Paulo - SP 
Fone: (011) 3091-3672.  E-mail: ctcc.fcf@usp.br / svgradfcf@usp.br  

Para defender no 1º. Semestre/2023 

Proposta de alteração Atividade 

Fev.2022 Início da elaboração do projeto 

01/08  a 07/08/2022 Prazo para submeter o PROJETO DE TCC [1] (Projetos que necessitam de aprovação do 
CEP/CEUA) 

08/08  a 26/08/2022 Prazo para submeter o PROJETO DE TCC [1] (Projetos que não necessitam de aprovação 
do CEP/CEUA) 

30/09/2022 Divulgação da avaliação dos projetos de TCC 

08/05 a 24/05/2023 Prazo para entrega da sugestão de banca e upload do TCC final no sistema  

01/06/2023 Divulgação das Comissões Julgadoras, datas e horários de defesas de TCC 

12/06 a 30/06/2023 Defesas de TCC [2] 

 

Para defender no 2º. Semestre/2023 

Proposta de alteração Atividade 

Ago./2022 Início da elaboração do projeto 

20/02 a 26/02/2023 Prazo para submeter o PROJETO DE TCC [1] (Projetos que necessitam de aprovação do 
CEP/CEUA) 

27/02 a 15/03/2023 Prazo para submeter o PROJETO DE TCC [1] (Projetos que não necessitam de aprovação 
do CEP/CEUA) 

26/04/2023 Divulgação da análise dos projetos de TCC  

02/10 a 18/10/2023 Prazo para entrega da sugestão de banca e upload do TCC final no sistema  

01/11/2023 Divulgação das Comissões Julgadoras, datas e horários de defesas de TCC 

13/11 a 01/12/2023 Defesas de TCC [2] 

 

Para defender no 1º. Semestre/2024 (*)  

Proposta de alteração Atividade 

Fev.2023 Início da elaboração do projeto 

07/08  a 13/08/2023 Prazo para submeter o PROJETO DE TCC [1] (Projetos que necessitam de aprovação do 
CEP/CEUA) 

14/08  a 30/08/2023 Prazo para submeter o PROJETO DE TCC [1] (Projetos que não necessitam de aprovação 
do CEP/CEUA) 

11/10/2023 Divulgação da avaliação dos projetos de TCC 

02/05 a 22/05/2024 Prazo para entrega da sugestão de banca e upload do TCC final no sistema  

30/05/2024 Divulgação das Comissões Julgadoras, datas e horários de defesas de TCC 

10/06 a 28/06/2024 Defesas de TCC [2] 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

Para o currículo 9013 

 

[1] diz respeito a disciplina 0909013 Projeto de TCC – só deve se matricular na disciplina se for inserir o 
projeto no sistema de TCC naquele semestre para avaliação. 

 

[2] diz respeito a disciplina 0909014 TCC em Farmácia – só deve se matricular na disciplina quando for 
efetivamente defender seu projeto anteriormente aprovado (0909013). 

 

Para o currículo 9012 

 

[1] diz respeito ao momento que você irá inserir o projeto de TCC para avaliação junto ao sistema de TCC. 

 

[2]  diz respeito a disciplina 0909012 Trabalho de Conclusão de Curso - só deve se matricular na disciplina 
quando for efetivamente defender seu projeto anteriormente aprovado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Sujeito a alteração, dependendo do calendário USP a ser proposto pela Pró-Reitoria de Graduação para 2024.  
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