
 

 

 

Edital nº 02/2020 

 
EDITAL 002/2020 COORDENAÇÃO DO CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO E 
LICENCIATURA/UNIARP - Dispõe sobre a constituição 
das bancas de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
dos acadêmicos regularmente matriculados na 
disciplina de TCC Trabalho de Conclusão de Curso II, 
do semestre 1º/2020, do Curso de EDUCAÇÃO FÍSICA 
da UNIARP. 

A COORDENAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 

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

uso de suas atribuições e de acordo com o Regulamento Geral dos Trabalhos 

de Conclusão De Curso da Uniarp, juntamente com a deliberação realizada junto 

ao Colegiado do Curso na data de 05.05.2020, RESOLVE: 

1º. Tornar pública a data final de 10.07.2020 para a entrega 

do Trabalho de Conclusão de Curso dos acadêmicos devidamente matriculados 

na disciplina de TCC – Trabalho de Conclusão de Curso II do Curso de Educação 

Física – Bacharelado e Licenciatura. 

2º. O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser entregue 

na Reitoria, junto à sala da Coordenação de Educação Física, no horário de 14h 

até 20h00min. 

3º. Os referidos acadêmicos deverão entregar ao 

coordenador do curso 03 (três) vias do trabalho final encadernadas em espiral 

incluindo uma versão digital em formato Word para avaliação em Banca 

Examinadora, conforme previsto no Art. 19 do Regulamento Geral dos Trabalhos 

de Conclusão De Curso da Uniarp 

4º. As bancas serão definidas em momento posterior à 

entrega dos Trabalhos de Conclusão de Curso, as quais poderão ser fechadas 



 

 

e abertas, conforme previsto no Arts. 12, 23 e seguintes do Regulamento Geral 

dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Uniarp. 

5º Os trabalhos que não forem entregues dentro do prazo 

estabelecido neste edital, não terão direito a entrega sequente e o acadêmico 

(a) será considerado (a) ‘reprovado (a)’ na disciplina. 

 
 
 

Caçador, 12 de junho de 2020. 

 

 
Coordenação do Curso de 

Educação Física 
 Prof. Jorge Luiz Velasquez 


