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Of./LCN/043/EACH/20 

 

São Paulo, 04 de Setembro de 2020. 

 

 

Senhor Presidente da Comissão de Graduação/EACH 

Prof. Dr. Tiago Maurício Francoy  

 

 

Prezado Professor, 

 

Estamos encaminhando para as devidas providências, o novo cronograma 

de entrega da disciplina ACH4047 – Trabalho Final, do Curso de Licenciatura em Ciências 

da Natureza da Escola de Artes Ciências e Humanidades da USP para o ano calendário 

2020. O documento visa atender em caráter excepcional, o atual cenário de pandemia. 

Informamos que o referido calendário foi aprovado na 130ª reunião 

ordinária da CoC-LCN, realizada em 02/09/2020. 

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos cordiais 

cumprimentos. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Verónica Marcela Guridi 

Coordenadora do Curso Lic. em Ciências da Natureza 

EACH – USP 
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Regulamento para inscrição e execução do Trabalho Final de Curso (TF) a ser 
desenvolvido no ano de 2020, do curso de Licenciatura em Ciências da 

Natureza da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São 
Paulo. 

 
 
1. NOVO CRONOGRAMA ENTREGA TRABALHO FINAL 
 
A fim de adaptar o desenvolvimento do Trabalho Final devido ao contexto atual de 
pandemia, a entrega, a avaliação e a recuperação, obedecerão ao seguinte 
cronograma: 
 

ETAPA DATA/EVENTO DOCUMENTAÇÃO E TRÂMITES 

ENTREGA DO 
TRABALHO 

30 de janeiro de 2021 

O aluno deve encaminhar ao Serviço de 
Graduação (email: gradlcn-each@usp.br) uma 
versão digital do trabalho, em formato PDF, 
conforme artigos 5.3 e 6.2.3 do Regulamento de 
TF. 

AVALIAÇÃO DO 
TRABALHO POR 

PARTE DA 
BANCA 

EXAMINADORA 
E ENTREGA DAS 

FICHAS DE 
AVALIAÇÃO 

1 de março de 2021 

Da aprovação da banca examinadora, o 
orientador receberá oportunamente a ficha de 
avaliação (ANEXO 3 do Regulamento de TF). 
Os membros da banca deverão receber 
também uma versão digital do trabalho. A data 
de entrega das fichas de avaliação deve ser tal 
que haja tempo hábil para o orientador 
encaminhar as três fichas ao Serviço de 
Graduação respeitando o calendário 
acadêmico* e conforme artigo 6.2.3 do presente 
regulamento. 

REC 31 de março de 2021 

Segunda versão do TF. O aluno deve 
encaminhar ao Serviço de Graduação (email: 
gradlcn-each@usp.br) uma versão digital do 
trabalho, em formato PDF, conforme artigos 5.3 
e 6.2.3 do Regulamento de TF. 

PRAZO 
CADASTRO DA 

NOTA 
15 de abril de 2021  

TRANCAMENTO 
DE MATRÍCULA 

Data máxima de 
trancamento das 

disciplinas da 
Graduação no 

segundo semestre * 

 

 
 

*Calendário acadêmico USP:  
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupCalendario2020_final.jsp? 
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