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Disciplinas de Projeto Orientado 

Algumas disciplinas oferecidas pelo Departamento de Informática têm por objetivo (ignorem o nome 
SEMINÁRIOS) o desenvolvimento de trabalhos individuais, ou em equipe, sob a supervisão direta de um 
professor orientador. Essas disciplinas são as seguintes: 

  INF1811-SEMINARIO I  

 INF1812 SEMINARIO II  

 INF1813 SEMINARIO III  

 INF1814 SEMINARIO IV  

 INF1821 PROJETO ORIENTADO I  

 INF1822 PROJETO ORIENTADO II  

 INF1823 PROJETO ORIENTADO III  

 INF1824 PROJETO ORIENTADO IV  

O aluno deverá escolher um assunto de seu interesse para realizar estudos mais aprofundados. Ele poderá 
usar essas disciplinas simplesmente para obter créditos eletivos ou para um primeiro contato com um 
possível orientador de mestrado. 

Independentemente dos objetivos, as seguintes regras TÊM de ser observadas:  

a. Os professores do quadro principal são os orientadores naturais dessas disciplinas; 

b. É responsabilidade do aluno encontrar um orientador que aceite o tema proposto;  

c. Caso um aluno se inscreva em uma dessas disciplinas e não encontre quem o oriente ele será 
obrigado a trancar a disciplina, caso contrário será REPROVADO com grau ZERO;  

d. Os alunos inscritos em uma dessas disciplinas terão de preencher um formulário informando o nome 
do orientador e o assunto a ser estudado, e entregá-lo na secretaria do DI. Sem o preenchimento 
desse formulário o aluno não será avaliado e, por conseguinte, será REPROVADO com grau ZERO;  

e. A carga de trabalho será proporcional à quantidade de créditos da disciplina na qual o aluno se 
matriculou; 

f. Não há limite estabelecido para cursar créditos em disciplinas de PROJETO ORIENTADO (mais uma 
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vez, ignorem o nome SEMINARIOS), mas a coordenação sugere que não sejam mais do que 8 créditos.  

 
 
 
Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018 
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