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ESCLARECIMENTOS SOBRE ORIENTAÇÕES 
 

 

Considerando que o curso “é composto por disciplinas, Projeto de Intervenção e 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com uma carga horária total de 375h” e 
que “tem como diferencial a implementação de projetos de intervenções que 
articulem, pelo menos, instituições de ensino da Educação Básica e Unidades de 
Saúde da Atenção Básica, os quais serão acompanhados pela equipe do Núcleo 
Jovem Bom de Vida” (UESC, 2017) as orientações da especialização devem ser 
para o acompanhamento e desenvolvimento dos projetos de intervenção e do 
TCC. 

Devendo o relatório do projeto de intervenção ser apresentados, no formato de 
produção técnica, devidamente catalogados, e o TCC no formato de artigo. 

Serão disponibilizados os modelos na página do Núcleo Jovem Bom de Vida 
(http://www.uesc.br/nucleos/bomdevida/index.php?item=conteudo_artensino.
php)  

Compete aos orientadores: 
 

1- Assistir ao aluno no planejamento de seu programa de estudo; 
2- Assistir ao aluno na preparação de seu TCC, em todas as suas etapas, 
incluindo o acompanhamento in loco do projeto de intervenção fornecendo 
os subsídios necessários e permanecendo disponível para as consultas e 
discussões que lhe forem solicitadas; 
3- Assistir ao aluno na preparação das produções e publicações, inclusive do 
relatório técnico do projeto de intervenção;  
4- Assistir ao aluno no Seminário de Pesquisa Científica; 
5- Autorizar o aluno a defender seu TCC; 
6- Participar, como membro, da banca de defesa do TCC 

Durante o período de orientação, os orientadores serão inseridos na equipe 
executora do Núcleo Jovem Bom de Vida, como docente colaborador, 
computando, assim, o acompanhamento do projeto de intervenção como 
carga horária de extensão e para efeito certificação será contalibilizado 4h. 
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