
 

 

    

 EDITAL 002/2021 COORDENAÇÃO DO CURSO DE ARQUITETURA E  

URBANISMO / UNIARP  

  

Dispõe sobre a entrega dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso – TCC dos acadêmicos regularmente matriculados na 

disciplina de TCC II, do semestre 2/2021, do Curso de 

ARQUITETURA E URBANISMO da UNIARP – Caçador/SC.  

  

A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, da 

Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, Campus de Caçador, no uso 

de suas atribuições e de acordo com o Art. 20 do Regulamento Geral dos Trabalhos 

de Conclusão de Curso (TCCs) da UNIARP, RESOLVE: 

  

1º Tornar pública a data final de 26.11.2021 para a entrega do Trabalho de 

Conclusão de Curso dos acadêmicos devidamente matriculados na disciplina 

de TCC II do curso de Arquitetura e Urbanismo.  

 

2º O material impresso1 referente ao Trabalho de Conclusão de Curso deverá 

ser entregue à coordenação do curso na data estipulada, até 22h00, e exposto 

na instituição (espaço a ser informado pela coordenação). Cada acadêmico é 

responsável pela colocação/exposição do seu painel, observado o horário de 

funcionamento da instituição. 

 

3º O material digital2 referente ao Trabalho de Conclusão de Curso também 

deverá ser entregue na data estipulada, até 23h59. Os acadêmicos deverão 

realizar o upload do painel, em formato de arquivo .pdf, em pasta específica no 

Onedrive, criada pela coordenação do curso, que posteriormente encaminhará 

o link aos membros avaliadores das bancas.  

 

4º Os trabalhos que não forem entregues dentro do prazo estabelecido neste 

edital não terão direito a entrega subsequente e o acadêmico será considerado 

‘reprovado’ na disciplina  

   

Caçador, 12 de novembro de 2021.  

 

 

  

Prof.ª Me. Cláudia Maté 

Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo - UNIARP  

                                            

1 Painel impresso: pranchas formato A1, sendo o mínimo de quatro e máximo de oito pranchas.  
2 Painel/pranchas em formato de arquivo .pdf e artigo científico referente à pesquisa (.pdf) 


