
GLOSSÁRIO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O PLANO DE 

ESTUDOS 

 
No meu portal não aparece a área de concentração e linha de pesquisa. 

Na área de concentração e linha de pesquisa deverá escrever NÃO POSSUI. 

 

Quando seremos comunicados de quem será o orientador? 

A escolha do orientador fica a cargo do aluno, no site do CEDEAP está a lista completa dos 

professores atualizada. Procure imediatamente através de sua escolha solicitar ao professor 

que oriente seu trabalho. No caso de indecisão deverá nomear o coordenador do curso para a 

orientação. Ajustes futuros de orientação e de temas serão feitos. 

 

Para efetuarmos o plano de estudo já temos que ter o título definido do 

TCC final?  

Pode ser usado o título do plano de trabalho que foi sugerido na candidatura da vaga (de 

acordo com o edital 20/21). Posteriormente, no terceiro módulo poderá alterar tanto o tema e 

título, quanto a orientação. Esse procedimento é apenas para poder se matricular no segundo 

módulo.  

 

Posso optar por realizar um artigo? 

O uso de artigo vai ser definido ainda, em reunião do colegiado, provavelmente vai ocorrer os 

dois, artigo e monografia. 

 

Sobre o orientador, envio e-mail para o qual pretendo que seja meu 

orientador? 

Sim. Os contatos dos professores estão atualizados no site do CEDEAP. Com exceção do 

professor Natanael. Ou acesse o link: 

http://w3.ufsm.br/cedeap/index.php/equipe/professores 

 

Como também já fiz essas disciplinas deverei solicitar aproveitamento. 

Ainda assim, devo fazer matricula, para posteriormente solicitar o 

aproveitamento? 

Deverá ser feito a matrícula primeiro e depois poderá ser solicitado o aproveitamento. 

http://w3.ufsm.br/cedeap/index.php/equipe/professores
http://w3.ufsm.br/cedeap/index.php/equipe/professores


 

Já posso entrar em contato e enviar a proposta de desenvolvimento do 

MDT? 

Deverá procurar fazer imediatamente esses contatos para poder fazer o preenchimento do 

plano de estudos e fazer os trâmites normais que antecedem a matrícula. 

 

Qual a opção deve ser feita no tipo MDT? 

A opção deverá ser MONOGRAFIA. Monografias são para especializações, dissertações são 

para mestrado e teses são para doutorado 

 

O plano de estudos será feito mesmo antes de ter as notas finais? 

Sim. O plano de estudos deverá ser feito imediatamente e mandado o quanto antes. 

 

 

ATENÇÃO: A solicitação do plano de estudos deverá ficar parecida com a imagem a seguir.  

 



 

 

 


