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CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU 

CAMPUS RECIFE 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 EDITAL 2023.1 

EDITAL DE MONOGRAFIA  

A Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo, campus RECIFE, 
no uso de suas atribuições regimentais divulga o calendário* das datas 
da Monografia de conclusão do curso para o semestre letivo de 2023.1, 

constante abaixo:  

SUJEITOS/PERÍO
DOS 

ENVOLVIDOS 

DATAS ATIVIDADE LOCAL 

DISCENTES 10º 
Período) 

/DOCENTES 

16/03/2023 Prazo final para 
entrega TERMO DE 
COMPROMISSO DE 
ORIENTAÇÃO. 

Preenchimento de 
FORMS 
disponibilizado 
neste Edital e 
entrega de Termo 
de aceitação de 
orientação de TFG 
devidamente 
assinado ao 
professor da 
disciplina 

DISCENTES 10º 
períodos 

/DOCENTES 

06/04/2023 Prazo final para 
modificação de 
Professor 
Orientador, mediante 
prévia justificativa 

Preenchimento de 
FORMS 
disponibilizado 
neste Edital e 
entrega de Termo 
de aceitação de 
orientação de TFG 
devidamente 
assinado ao 
professor da 
disciplina 

 

 

DISCENTES 10º 
períodos 

25/05/2023 
Depósito do TCC 
para banca (02 vias 
impressas +1 banner 
A2 vertical.) 

Coordenação do 
curso 

COORDENAÇÃO 29/05/2023 Divulgação das Blog do Curso de 



[Digite aqui] 
 

SUJEITOS/PERÍO
DOS 

ENVOLVIDOS 

DATAS ATIVIDADE LOCAL 

bancas no blog do 
curso de Arquitetura 
e Urbanismo 

Arquitetura e 
Urbanismo 

DISCENTES 10º 
períodos 

30/05/2023 Solicitar mudança da 
data da defesa 
(juntar comprovação 
da impossibilidade) 

 

E-mail 

DISCENTES 10º 
períodos 

/DOCENTES 

12 a 
16/06/2023 

DEFESA DAS 
MONOGRAFIAS 

Salas a definir 

DISCENTES  10º 
período 

19 a 
26/06/2023 

Depósitos nos 
Trabalhos no 
Repositório 

Site do repositório 

DOCENTES 26/06/2023 Último dia para 
informar notas e 
confirmação do 
depósito no 
repositório pelos 
discentes 

E-mail 

 

* Uma vez não sendo entregue no prazo estabelecido neste edital, para que o documento seja 

aceito, o (a) prof. (a) Orientador (a) deve solicitar autorização à coord. Do curso. 

** Os prazos dispostos neste calendário são peremptórios, portanto, improrrogáveis! 

*** É de responsabilidade do(a) discente confirmar com o(a) docente a orientação para o 

semestre.  

Link de acesso ao Termo de Compromisso: 

https://forms.office.com/r/aYJvEC7ipV  

 

RECIFE, 28 de fevereiro de 2023.  

https://forms.office.com/r/aYJvEC7ipV

