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CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 1º. Este regulamento apresenta um conjunto geral de normas e orientações sobre a realização 

do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Bacharelado em Ciências Atuariais da Escola Paulista 

de Política, Economia e Negócios – EPPEN da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp, em 

consonância com as diretrizes estabelecidas no Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação da 

Unifesp e outras normativas legais pertinentes. Este documento tem por finalidade orientar 

discentes, docentes e equipes de apoio para o desenvolvimento e acompanhamento de tais 

atividades, de acordo com o estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso.  

 

 

CAPÍTULO II – DA NATUREZA 

 

 

Art. 2º. A presente norma trata da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no que se 

refere à formação de Bacharéis do Curso de Ciências Atuariais da Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp), e visa a consolidar as condições de formação acadêmica do(a) discente por meio 

da integração dos vários conhecimentos, valores e habilidades/competências apreendidos e 

construídos ao longo do curso. Além disso, pretende facilitar o aprendizado de procedimentos 

metodológicos de pesquisa, permitindo melhor compreensão do mecanismo geral do 

desenvolvimento científico. 

 

 

CAPÍTULO III – DA OBRIGATORIEDADE 

 

 

Art. 3º. Conforme previsto no projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Ciências Atuariais da Unifesp, 

o TCC é considerado um instrumento de aprendizagem, de exercício da interdisciplinaridade e de 

avaliação do desempenho dos(as) discentes e do curso.  

 

Art. 4º. O TCC é atividade obrigatória do curso de Ciências Atuariais, sendo realizada sob 

orientação de um(a) docente, e com carga horária total de 360 horas, divididas em duas Unidades 

Curriculares (UC’s), Projeto de Pesquisa em Atuária, de 60 horas, e Produção Técnica em Atuária, 

de 60 horas, mais 120 horas-trabalho para cada uma, sendo a primeira oferecida para o 7º termo e a 

segunda para o 8º termo. Portanto, são computadas no total 360 horas-trabalho para a realização do 

TCC.  

 

 

CAPÍTULO IV – DA DEFINIÇÃO 

 

 

Art. 5º. A UC Projeto de Pesquisa em Atuária constará na elaboração do projeto de pesquisa 

individual pelos(as) discentes, prevendo a definição do problema de pesquisa e a estruturação do 

arcabouço conceitual e metodológico, bem como as pesquisas preliminares para a construção do 
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referencial teórico e cronograma. Na UC Produção Técnica em Atuária, o projeto de pesquisa será 

executado conforme a proposta elaborada na UC Projeto de Pesquisa em Atuária, cujo produto final 

para avaliação do(a) discente será a versão escrita do TCC.  

 

 

CAPÍTULO V – DA COORDENAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

(CTCC) 

 

 

Art. 6º. A Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso será constituída pelo docente 

responsável pelas UCs Projeto de Pesquisa em Atuária e Produção Técnica em Atuária. 

 

Art. 7º. Compete à CTCC do Curso de Ciências Atuariais da Unifesp:  

I – Estabelecer e divulgar as normas e procedimentos do TCC, bem como os critérios de avaliação 

dos trabalhos;  

II – Elaborar e divulgar o Cronograma de Atividades de TCC para docentes e discentes;  

III – Administrar, quando for o caso, o processo de substituição do(a) professor(a) orientador(a); 

IV – Elaborar e controlar o fluxo contínuo de orientação entre a UC Projeto de Pesquisa e a UC 

Produção Técnica em Atuária; 

V – Sugerir a alteração da composição das bancas examinadoras, caso fique evidente conflito de 

interesses;  

VI –Assinar os documentos relativos ao TCC, de acordo com as normas vigentes na Unifesp;  

VII – Deliberar e decidir sobre a equivalência do TCC de acordo com o Art. 14 deste regimento;  

VIII – Deliberar e realizar os encaminhamentos necessários à Comissão de Curso em Ciências 

Atuariais sobre os casos omissos relacionados aos TCCs;  

IX – Tomar medidas necessárias para o cumprimento do presente regulamento; 

X – Requerer junto à Secretaria de Graduação documento comprobatório de orientação em 

andamento, caso solicitado pelo professor(a) orientador(a), o qual será assinado pela Coordenação 

de Graduação em Ciências Atuariais via Sistema Eletrônico de Informação (SEI).   

 

 

CAPÍTULO VI – DA ORIENTAÇÃO DO TCC 

 

 

Art. 8º. O(a) orientador(a) de TCC deverá ser obrigatoriamente docente da Unifesp, com titulação 

mínima de Mestre.  

§ 1º. Cabe ao(a) discente a escolha do(a) orientador(a) do TCC que deverá manifestar sua anuência 

por escrito conforme Termo de Aceite para a orientação de Projeto de Pesquisa ou Termo de Aceite 

para Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso, de acordo com os ANEXOS 01 e ANEXOS 02 

deste Regulamento. 

§ 2º. A escolha do(a) orientador(a) não impedirá, por parte do(a) discente, a busca de co-orientações 

complementares formais junto a outros(as) docentes da Unifesp ou de outras instituições, conforme 

a temática escolhida pelo discente e sua interdisciplinaridade.  

§ 3º A quantidade máxima de orientações por professor(a) será de 6 alunos(as) no semestre, 

admitindo-se em casos excepcionais, a critério dos docentes, 8 orientandos(as) no semestre.  

§ 4º Compete ao(a) orientador(a) formar a banca e agendar a apresentação de defesa do TCC. 
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Art. 9º. São atribuições do(a) orientador(a) de TCC:  

I – Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do TCC em todas as suas fases;  

II – Organizar o cronograma das atividades a serem desenvolvidas pelo(a) discente;  

III – Respeitar o cronograma de atividades e os prazos estabelecidos pela CTCC;  

IV – Garantir que o desenvolvimento do TCC esteja relacionado às Ciências Atuariais ou áreas afins;  

V – Manter a CTCC informada quanto ao cumprimento, por parte do(a) discente, das atividades por 

ele(a) elencadas, bem como as dificuldades enfrentadas no processo de orientação; 

VI – Determimar e convocar os nomes de membros para compor a(s) banca(s) examinadora(s) sob 

sua responsabilidade por ocasião da solicitação de defesa, dentro dos prazos estabelecidos pela 

referida Coordenação; 

VII - Enviar, via e-mail, para os membros da banca, cópia da versão final do TCC do seu orientando; 

VIII – Presidir a(s) banca(s) examinadora(s) dos trabalhos sob sua orientação, responsabilizando-se 

pelo preenchimento e assinatura da Ata de Avaliação Final (ANEXO 03), e encaminhamento 

imediato da mesma para à CTCC e Secretaria de Curso;  

IX – Orientar o(a) discente nas correções e adequações sugeridas pela banca examinadora. 

X – Após a banca de defesa do TCC, o professor(a) orientador(a) enviará a ata devidamente 

preenchida e assinada à Secretaria de Curso, a fim de solicitar os certificados de participação dos 

membros da banca, bem como de orientação, os quais serão assinados pela Coordenação de 

Graduação em Ciências Atuariais via Sistema Eletrônico de Informação (SEI).   

 

Art. 10. Será permitida a troca de docente orientador(a) somente após solicitação formal e anuência 

da CTCC: 

§ 1º. O prazo limite para a solicitação de troca de docente orientador é de, no máximo, um (1) mês 

após o início da UC Projeto de Pesquisa em Atuária ou da UC Produção Técnica em Atuária no 

termo vigente, sendo permitida apenas uma alteração nesse período. Trocas de orientador por 

motivos de força maior serão deliberadas pela CTCC.  

§ 2º. Para esta solicitação devem ser encaminhados à CTCC os seguintes documentos 

disponibilizados no site do Curso de Ciências Atuariais:  

I – Solicitação de alteração de orientação, com a devida justificativa, juntamente com a anuência do 

antigo e do novo orientador(a) podendo ou não alterar o tema (ANEXO 4). 

 

 

CAPÍTULO VII – DO(A) DISCENTE ORIENTANDO(A) 

 

 

Art. 11. São atribuições do(a) discente orientando(a) de TCC em Ciências Atuariais:  

I – Escolher o(a) docente orientador(a) com atuação em pesquisa ou ensino compatível com o tema 

proposto para o trabalho;  

II – Propor o tema do TCC em conformidade com as diretrizes estabelecidas neste documento e em 

comum acordo com o(a) docente orientador(a);  

III – Cumprir o cronograma proposto pelo(a) docente orientador(a);  

IV – Redigir o TCC dentro das normas estipuladas no presente instrumento, bem como aos 

princípios éticos e morais de pesquisa;  

V – Comparecer às reuniões de orientação conforme data e hora estipuladas de comum acordo com 

o(a) docente orientador(a);  

VI – Enviar, em arquivo pdf, via email, para o orientador a versão final do TCC a ser submetido 
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para a banca examinadora de defesa; 

VIII – Providenciar as possíveis correções e adequações sugeridas pela banca examinadora do TCC 

em caso de aprovação condicionada a reformulação, e entregar a versão final digitalizada do TCC 

reformulado na Secretaria Acadêmica respeitando o prazo máximo de depósito no Repositório 

Institucional da Unifesp;  

IX - Após a defesa, solicitar a ficha catalográfica do TCC para a biblioteca do Campus. 

X – Enviar cópia digital do TCC para a Biblioteca e submeter ao Repositório Institucional da 

Unifesp, sendo condição obrigatória à obtenção do certificado de conclusão de curso e colar grau; 

XI – Respeitar os prazos e normas estabelecidos pelo Cronograma de Atividades do ano vigente.  

Parágrafo Único: Fica expresso que copiar trabalhos já publicados, parcial ou integralmente, é 

considerado crime de plágio nos termos do art. 184 do Código Penal e em conformidade com a Lei 

nº 9610/1998. Tal conduta implicará na reprovação imediata do(a) discente, cabendo a ele(a) se 

matricular novamente na disciplina de UC de Produção Técnica em Atuária.  

 

Art. 12.  O(a) orientando(a), ao ingressar na UC de Produção Técnica em Atuária, terá 

automaticamente o(a) mesmo(a) orientador(a) da UC de Projeto de Pesquisa em Atuária.  

Parágrafo Único: Para a troca de orientador(a) deverá ser observado o que dispõe o art. 10, I. 

 

 

CAPÍTULO VIII- DO DESENVOLVIMENTO E APRESENTAÇÃO DO TCC 

 

 

Art. 13. O produto final do TCC será um trabalho científico no formato de artigo ou monografia, 

seguindo as normas da ABNT ou APA. 

§ 1º O TCC deverá estar em consonância com o Manual de Elaboração de Trabalhos de Conclusão 

de Curso, executado e elaborado conforme a proposta formulada no Projeto de Pesquisa em Atuária; 

§ 2º O prazo de depósito do TCC será acordado entre o(a) orientador(a) e o(a) orientando(a) 

respeitando calendário das atividades CTCC e o período de defesa; 

 

Art. 14. O TCC poderá ser substituído por outro trabalho científico equivalente. Será considerado 

como trabalho equivalente ao TCC o aceite comprovado de publicação em um periódico qualis 

CAPES A ou B, escrito em conjunto com um ou mais professores(as) da Unifesp, no período de 

graduação do aluno no curso de Ciências Atuariais; 

Parágrafo Único: Para solicitação de equivalência o orientando deverá preencher o Formulário de 

Solicitação de Equivalência de TCC (ANEXO 05), juntar a comprovação do aceite de publicação, e 

entregar para a CTCC com a anuência do(s) professor(es) co-autor(es). 

 

Art. 15. Após a entrega do texto escrito, o TCC deverá ser conduzido a uma defesa pública, que se 

refere à exposição oral do trabalho por parte do discente perante à banca examinadora, caso o(a) 

professor(a) orientador(a) considere ter o trabalho qualidade mínima para tal. 

Parágrafo Único: A banca de defesa será constituída pelo(a) docente orientador(a) (presidente da 

banca) e dois membros convidados (docentes da Unifesp ou externo), com titulação mínima de 

especialista. 

 

Art. 16. O agendamento da apresentação e defesa fica a cargo do(a) docente seguindo o cronograma 

de atividades da CTCC.  

§ 1º - O(a) professor(a) orientador(a) deverá comunicar à CTCC e à Secretaria de Curso, com no 
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mínimo uma semana de antecedência do período de defesa, a formação da banca contendo: o nome 

completo do(a) orientando(a), o nome completo do(a) orientador(a), o nome completo e filiação 

acadêmica do(as)s professores(as) examinadores(as), o título do TCC, data, local e horário de 

defesa. 

§ 2º - As bancas de defesa deverão ser publicadas no site do Curso de Ciências Atuariais. 

§ 3º - Os(as) discentes poderão realizar defesa de TCC em horários diferentes do seu curso regular, 

desde que haja disponibilidade de horários no período desejado. 

 

Art. 17. A apresentação pública é obrigatória, podendo ser no formato presencial ou remoto, com 

duração de aproximadamente uma hora, sendo até vinte (20) minutos para a apresentação do(a) 

discente e até quarenta (40) minutos para as arguições. A apresentação em banca constituirá uma 

apresentação sintética dos resultados do trabalho de conclusão de curso, enfatizando elementos que 

facilitem ou destaquem a compreensão do trabalho.  

§ 1º - As sessões de apresentação são públicas e orais e deverão ocorrer no período do calendário 

definido pela CTCC. 

§ 2º - Caso a banca ocorra na modalidade remota, deverá o(a) professor(a) orientador(a) criar o link 

da sala virtual e enviar para a CTCC e Secretaria de Curso as informações previstas no § 1º do Art 

16. 

  

 

 

CAPÍTULO IX – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 

Art. 18. Para a avaliação do Projeto de Pesquisa em Atuária e da Produção Técnica em Atuária, 

serão considerados os seguintes critérios: 

I – Desempenho discente durante a elaboração do Projeto de Pesquisa em Atuária e Produção 

Técnica em Atuária: responsabilidade em relação às atividades de pesquisa a serem desenvolvidas, 

cumprimento de horário de reuniões de orientação e iniciativa no desenvolvimento da pesquisa. 

II – Projeto (Projeto de Pesquisa em Atuária): sequência lógica e coerência das ideias, 

exequibilidade do projeto proposto, redação e consonância dos métodos apresentados com os 

objetivos propostos.  

III – TCC (Produção Técnica em Atuária): sequência lógica e coerência da exposição das ideias, 

redação e consonância das análises e dos resultados e conclusões de acordo com os objetivos e os 

métodos propostos e cumprimento das normas supracitadas neste documento. 

IV – Apresentação oral e arguição (Produção Técnica em Atuária): clareza e sequência lógica da 

apresentação, linguagem utilizada, postura e didática, domínio do conteúdo e o aproveitamento do 

tempo disponível. 

 

Art. 19. Segundo o desempenho do candidato, a banca examinadora poderá emitir parecer de 

aprovação, aprovação mediante reformulações ou reprovação.  

§ 1. A ata de defesa do TCC será emitida pela banca examinadora e assinada por todos seus 

membros.  

§ 2. O resultado da defesa será comunicado ao(a) discente em sessão pública, logo após deliberação 

privativa da banca, a ser realizada em sequência à defesa.  

 

Art. 20. Será considerado(a) reprovado(a) o(a) discente que:  

I – Não entregar o TCC ou não se apresentar para a defesa oral, sem motivo justificado e aceito pela 
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CTCC;  

II – Não respeitar os prazos vigentes;  

III – Não cumprir as atribuições determinadas neste Regulamento.  

 

Art. 21. Se reprovado(a), fica a critério do(a) aluno(a) continuar ou não com o mesmo tema da 

monografia e com o(a) mesmo(a) orientador(a).  

Parágrafo Único: O(a) discente deve reiniciar todo processo para elaboração do TCC, 

matriculando-se novamente na Unidade Curricular Produção Técnica em Atuária, desde que tenha 

logrado aprovação na Unidade Curricular Projeto de Pesquisa em Atuária. Neste caso, reiniciará o 

processo por completo.  

 

Art. 22. A Ata de Defesa será preenchida com uma nota única na escala de 0 a 10, com base no 

consenso entre os três docentes da banca examinadora, onde esteja explícito se o trabalho foi 

aprovado com correções a serem feitas, aprovado ou reprovado. 

 

Art. 23. Em caso de reprovação na UC de Projeto de Pesquisa em Atuária ou na UC de Produção 

Técnica em Atuária, o discente poderá se matricular novamente nestas UCs com o mesmo tema e o 

mesmo orientador(a). Contudo, caso deseje trabalhar com o mesmo tema, mas mudar de 

orientador(a), deverá seguir o preconizado pelo art. 10, I.   

 

 

CAPÍTULO X – DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  

 

Art. 24. Os TCCs que envolvem seres humanos de forma direta ou indireta deverão seguir as 

orientações emitidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Unifesp (CEP/UNIFESP), às quais 

podem ser obtidas no sítio eletrônico do CEP/UNIFESP. 

  

 

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

 

Art. 25. O presente documento só pode ser alterado pela maioria absoluta dos membros da 

Comissão de Curso, competindo a esta dirimir as dúvidas referentes à interpretação deste 

regulamento, bem como suprir as suas lacunas, expedindo os atos complementares que se fizerem 

necessários.  

 

Art. 26. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Curso do Bacharelado em Ciências 

Atuariais da Unifesp, tendo-se ouvido a CTCC e respeitando a legislação vigente.  

 

Art. 27. Este Regulamento entra em vigor na data da sua aprovação na Comissão de Curso de 

Ciências Atuariais.  

 

 

Osasco, 27 de julho de 2021. 
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ANEXO 01 – TERMO DE ACEITE PARA ORIENTAÇÃO DO  

PROJETO DE PESQUISA EM ATUÁRIA 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A): 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Matrícula: _________________________________ Termo:  __________________________ 

Celular: _________________________ Telefone Fixo: ______________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

TEMA DO PROJETO:  

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): 

Nome do Professor: ___________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

ASSINATURAS / DE ACORDO: 

 

 

_______________________________              _______________________________ 

           Professor(a) Orientador(a)                                                  Aluno(a) 

 

 

Osasco, ______ de _________________________ de _________. 
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ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA 

 

1. TÍTULO (mesmo que provisório): 

 

 

 

 

 
2. PROBLEMA DE PESQUISA (a 

pergunta de partida): O QUÊ? 

 

 

 

 

3. JUSTIFICATIVAS (o que 

provocou a escolha do tema?):   
POR QUÊ? 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS – PARA QUÊ? 

 

 

 

 
5. HIPÓTESES – QUE TIPO DE 

RESPOSTAS ESPERA 

ENCONTRAR? 

 

 

 

6. REFERENCIAL TEÓRICO 
PRELIMINAR (livros, artigos, 

monografias, etc.): BASEADO EM 

QUÊ? 

 

 

 

7. METODOLOGIA E 

INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

– COMO E ATRAVÉS DE QUE? 

 

 

 

 ETAPA/MÊS DESCRIÇÃO DA ETAPA 

 

8.CRONOGRAMA 

1.  

2.  

3.  

4.  

  

Assinatura do Aluno: _________________________________________________________ 

Assinatura do Prof. Orientador: _________________________________________________ 

Osasco, ______ de _________________________ de ________. 
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ANEXO 02 – TERMO DE ACEITE PARA ORIENTAÇÃO DO  

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ATUÁRIA 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A): 

Nome: _______________________________________________________________ 

Matrícula: __________________________ Termo:  __________________________ 

Celular: ______________________ Telefone Fixo: ___________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

 

TÍTULO DO TRABALHO:  

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): 

Nome do Professor: ____________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

 

ASSINATURAS/DE ACORDO: 

 

 

_______________________________              _______________________________ 

           Professor(a) Orientador(a)                                               Aluno(a) 

 

 

Osasco, ______ de _________________________ de ________. 
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ANEXO 03 –  ATA DE AVALIAÇÃO DO TCC PELA BANCA EXAMINADORA 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) ALUNO(A): 

Nome: _______________________________________________________________ 

Matrícula: __________________________ Termo:  __________________________ 

Celular: ______________________ Telefone Fixo: ___________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

 

TÍTULO DO TRABALHO:  

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

NOTA FINAL: ____________ 

 

CONCEITO FINAL:  

 

(  ) APROVADO; 

(  ) APROVADO COM CORREÇÕES A SEREM FEITAS; 

(  ) REPROVADO. 

 

OBSERVAÇÕES:  

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 
Campus Osasco 

 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Oleska Winogradow, 100 - Osasco - SP - CEP: 06120-042 

 

MEMBROS DA BANCA 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): 

Nome do Professor: ____________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Instituição de Afiliação: _________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) EXAMINADOR(A) CONVIDADO(A) 1: 

Nome do Professor: ____________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Instituição de Afiliação: _________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________ 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(A) EXAMINADOR(A) CONVIDADO(A) 2: 

Nome do Professor: ____________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Instituição de Afiliação: _________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________________________________ 

 

 

Osasco, ______ de _________________________ de ________. 
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ANEXO 04 – SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ORIENTADOR(A) 

 

Eu __________________________________________________________________, R.A. nº 

__________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de Ciências Atuariais da 

Universidade Federal de São Paulo/EPPEN, Campus Osasco, atualmente orientado(a) pelo(a) Prof(a) 

Dr(a) ___________________________________, venho por meio desta, solicitar a mudança de 

orientação que será exercida pelo(a) Prof(a) Dr(a) ___________________________________. 

 

A minha solicitação se justifica pelo motivo exposto abaixo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

A MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO SE DARÁ: 

 

(  ) COM MUDANÇA DE TEMA; 

(  ) SEM MUDANÇA DE TEMA. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a) Solicitante 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do(a) Orientador(a) Atual 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do(a) Novo(a) Orientador(a) 
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ANEXO 05 – SOLICITAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA DE TCC 

 

 

Eu __________________________________________________________________, R.A. nº 

__________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso de Ciências Atuariais da 

Universidade Federal de São Paulo/EPPEN, Campus Osasco, orientado(a) pelo(a) Prof(a) Dr(a) 

___________________________________, venho por meio desta, solicitar a equivalência do TCC, 

conforme disposto no Art. 14, parágrafo único Regulamento de TCC, pelo motivo abaixo exposto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Em tempo, segue anexa a esta solicitação a comprovação do pedido devidamente documentado. 

 

 

Osasco, ____ de __________________ de 20___. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do(a) Aluno(a) Solicitante 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do(a) Orientador(a) 

 

 

 

 

 

 


