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Pré-requisito: 

Curso e Termo em que a UC é ofertada: Ciências Atuariais 

Carga Horária total: 120h 
Carga Horária desenvolvida entre 18 de novembro/2020 a 02 de março/2021 em formato ADE. 
Atividades: orientações síncronas e/ou assíncronas ao longo do semestre. (Total 120 horas) 

Plataforma de acesso ao curso: Google Meet e E-mail 

Ementa: 
A unidade curricular será ministrada em conjunto com os professores orientadores de cada TCC 
com orientações síncronas ou assíncronas conforme a necessidade e demanda do projeto, entre 

orientador e orientando. As orientações poderão ocorrer via Google Meet, e-mail ou outra 

plataforma escolhida.  

 

Objetivo: Proporcionar ao discente a orientação e elaboração do TCC a fim de viabilizar a conclusão 

do curso. 

(*) Conteúdo Programático (especificar planejamento de atividades síncronas e assíncronas e CH equivalente): 

 
Semana Conteúdo programático e distribuição de atividades 

1 23 de novembro Orientação e acompanhamento de projeto 

2 30 de novembro Orientação e acompanhamento de projeto  

3 07 de dezembro Orientação e acompanhamento de projeto  

4 14 de dezembro Orientação e acompanhamento de projeto  

5 04 de janeiro Orientação e acompanhamento de projeto  

6 11 de janeiro Orientação e acompanhamento de projeto  

7 18 de janeiro Orientação e acompanhamento de projeto  

8 25 de janeiro Orientação e acompanhamento de projeto  

9 01 de fevereiro Orientação e acompanhamento de projeto  

10 08 de fevereiro Orientação e acompanhamento de projeto  

11 15 de fevereiro Orientação e acompanhamento de projeto  

12 22 de fevereiro Orientação e acompanhamento de projeto  

13 01 de março Orientação e acompanhamento de projeto  
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Metodologia de ensino utilizada:  
A unidade curricular será ministrada em modo ADE em ambiente virtual: Google Meet, E-mail ou 

outra plataforma digital a ser escolhida pelo docente e discente.  

 

Os discentes matriculados nesta UC declaram estar cientes de que todo material 
didático, imagem, vídeo, áudio, manifestação escrita e/ou oral dos(as) docentes 

disponibilizados durante a realização desta Unidade Curricular está sob proteção da Lei 

de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), e não pode ser compartilhado, publicado, ou 

divulgado para outras finalidades além das atividades de ensino da própria Unidade 
Curricular, a não ser que haja autorização prévia e expressa do(a) autor(a) do material 

didático. 

Critérios para cômputo de frequência: Assiduidade semanal nas orientações via plataformas 

digitais e entrega e entrega do projeto finalizado até final do semestre 
Critérios avaliativos (conceito cumprido e não cumprido): Entregar o projeto finalizado, com o 

“de acordo” do orientador. 
O conceito final da unidade curricular “cumprido/não cumprido”. 
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