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� Cada sessão de orientação possui o valor de 10 pts totalizando 40 pontos 

equivalente a 40% da nota total do semestre; 

� Para alcançar os 10 pontos de cada sessão, o aluno deve cumprir todas as 

atividades programadas e entregar a ficha de sessão nas datas estabelecidas; 

� O aluno perderá 5,33% da nota a cada dia de atraso na entrega da sessão de 

orientação, caso o aluno venha a entregar a sessão com 15 dias de atraso ele 

perderá todos os pontos da mesma. No entanto, o aluno pode entregar a ficha na 

data prescrita com pendências; 

� O aluno que não entregar todas as sessões de orientação até a data prevista para 

solicitação da banca examinadora não poderá solicitar a banca; 

� O aluno deverá entregar uma cópia impressa do projeto para o professor 

orientador e posteriormente para o professor da disciplina; 

� O artefato de Trabalho de Conclusão que o aluno apresentará deverá conter no 

mínimo 9 páginas e no máximo 15 páginas e o mesmo está disponível no portal 

para download; 

� A cada reunião de orientação o aluno deverá levar a ficha de sessão impressa 

para o Professor Orientador preencher e a mesma está disponível no portal para 

download; 

� A cada sessão de orientação o aluno deverá apresentar a(s) ficha(s) 

preenchida(s) pelo Professor Orientador e também trazer uma nova ficha de 

orientação;  

� O aluno deveré entregar com antecedência de 10 dias úteis as três cópias do 

artigo para os membros da Banca examinadora; 

� No dia da defesa o aluno deverá levar 3 cópias do Formulário de Avaliação 

impresso e o mesmo está disponível no portal para download; 

� O aluno deverá elaborar sua apresentação utilizando o Template de apresentação 

disponível no portal; 

� O aluno terá entre 15 e 30 minutos para fazer a sua apresentação. 


