
             
 
                                                                          

            
                                                                                                
 

 

 

 

ORIENTAÇÕES NOVA GRADE CURRICULAR 

Prezado(a) estudante recomendamos a você dar prioridade para cursar as disciplinas do semestre ideal em que se encontra. Caso possua 

reprovações, procure se matricular nessas disciplinas para evitar carregar pendências para o final do curso e a falta de pré-requisito, o que 

acaba prejudicando sua formação e atrasando a conclusão do curso. 

Procure analisar o conjunto de disciplinas em que deseja se matricular, ou seja, verificar o quanto essas disciplinas exigirão de sua 

dedicação. Não considere que disciplinas optativas eletivas ou livres tenham menor grau exigência que uma disciplina obrigatória. O 

objetivo dessa reflexão é evitar ao máximo que o(a) estudante se matricule em uma disciplina (às vezes só para preencher a grade horária), 

desista de frequentar e não solicite o trancamento da mesma, desorganizando seus estudos e gerando uma reprovação por nota e 

frequência ao final do semestre, o que de qualquer ponto de vista é muito negativo.  

Lembre-se que não é necessário preencher ao máximo sua grade horária com disciplinas “para aproveitar o tempo”. A nova grade foi 

elaborada com o objetivo principal de proporcionar ao(a) estudante mais tempo livre para dedicar-se aos estudos fora da aula. 

As disciplinas optativas livres só devem ser priorizadas após o cumprimento do ciclo de disciplinas obrigatórias do curso e principalmente, 

devem ser evitadas se o(a) estudante possui reprovações .  

A escolha das disciplinas eletivas deve feita de acordo com a formação desejada/ conjunto de conhecimento em que tenha interesse. 

A disciplina optativa livre tem como finalidade contribuir para formação na futura área de atuação do estudante em assuntos que, seja 

pelo caráter mais específico ou por pertencer a outras áreas de conhecimento, não estejam cobertos nas disciplinas obrigatórias e 

optativas eletivas. 

Caso o(a) estudante tenha dúvidas quanto à escolha das optativas eletivas e livres, devem procurar orientação junto ao Tutor ou 

Coordenador(a) de Curso, assim como, nas dificuldades encontradas durante o curso (p.ex.: reprovações: várias e/ou sucessivas; 

adaptação, escolha tema para o TCC) para evitar desistências ou desligamentos precoces, atraso desnecessário na conclusão do curso e 

frustração pessoal. 

Faz-se importante terem conhecimento do projeto pedagógico do curso. 

O Trabalho de Conclusão de Curso só poderá ter início após o cumprimento de 65% dos créditos de sua grade curricular e está indicado 

estrategicamente no último ano do curso, pois exige do(a) estudante maturidade, percepção das áreas de interesse e tempo livre para 



             
 
                                                                          

            
                                                                                                
 

 

 

 

dedicar-se na realização do mesmo. Tenha em mente que o TCC é o que comprovará que reuniu todos os conhecimentos necessários e os 

aplicou num estudo específico.  

LEMBRETE: a nova grade exige o cumprimento de 24 créditos de optativa eletiva e 30 créditos de optativa livre, o cômputo desses créditos 

é feito pela soma do crédito aula e o crédito trabalho. O núcleo obrigatório é fixo e a disciplina 7600039 Trabalho de Conclusão de Curso 

é anual.  


