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Trabalho de Conclusão de Curso - TCCTrabalho de Conclusão de Curso - TCC

� Trata-se de um trabalho científico sobre um tema 
na área da Ciência da Computação, no qual o 
aluno terá oportunidade de aplicar e demonstrar 
os conhecimentos adquiridos no curso. Espera-se 
por parte do aluno, um estudo aprofundado sobre por parte do aluno, um estudo aprofundado sobre 
o assunto escolhido, de tal forma que possa trazer 
uma contribuição importante, original e pessoal 
para a Ciência.



Objetivos de um TCCObjetivos de um TCC

� Iniciar os alunos na prática da pesquisa

� Propiciar condições para o aperfeiçoamento profissional 
dos alunos

� Incentivar os alunos no estudo dos problemas regionais, 
buscando apontar possíveis propostas de soluções com o buscando apontar possíveis propostas de soluções com o 
escopo de integrar universidade e sociedade

� Preencher requisito final para a conclusão do curso

� Avaliar a capacidade técnica do aluno e o seu potencial 
crítico, bem como o domínio do assunto escolhido como 
tema 

� Avaliar a capacidade do aluno no que se refere à utilização 
de metodologias de trabalho



Tipos de TCC’sTipos de TCC’s
Teórico Prático Empreendedor

- Para quem deseja fazer 
mestrado posteriormente;
- Atuação no mundo 
acadêmico em escolas, 
faculdades, universidades, 
laboratórios de pesquisa. 
Poucas empresas atuam nesta 

- Para quem deseja atuar no 
mercado de trabalho;
- Atuação como funcionário 
ou prestador de serviços de 
empresas de base 
tecnológica; 
- Trabalho de 

- Para quem deseja montar 
um negócio próprio;
- Atuação como 
empreendedor na área 
tecnológica;
- Trabalho de 
desenvolvimento de software Poucas empresas atuam nesta 

linha; 
- Trabalho de pesquisa básica 
ou aplicada;
- Tema relacionado com o 
interesse do aluno;
- Futura atividade regular.
* Aqui deve-se buscar um bom 
embasamento científico para o 
tema escolhido, com um 
reconhecimento teórico da área 
de atuação.

- Trabalho de 
desenvolvimento de software 
com o objetivo de adquirir 
experiência;
- Tema relacionado a 
expectativa do aluno; 
- Futura atividade regular.
* Aqui deve-se buscar uma 
boa aplicação das técnicas 
computacionais, com a 
elaboração de um protótipo 
de software.

desenvolvimento de software 
com objetivo de criação de 
negócio lucrativo; 
- Tema relacionado a alguma 
necessidade de mercado 
justificada;
- Futura atividade de risco.
* Aqui deve-se buscar a 
identificação do mercado, a 
definição do negócio e 
produto, e a elaboração de um 
protótipo do produto.



Principais etapas de um TCCPrincipais etapas de um TCC

� Escolha do tema, revisão bibliográfica e justificativa
� Formulação do problema e determinação de objetivos
� Metodologia, coleta de dados, modelagem e 

descrição da solução da proposta
� Análise e discussão dos resultados, conclusões e � Análise e discussão dos resultados, conclusões e 

recomendações
� Redação e  apresentação do trabalho final (utilizar as  

normas ABNT).



Informações sobre o TCCInformações sobre o TCC

� Este trabalho será desenvolvido por um ou dois alunos

� Estará supervisionado pelo Coordenador de TCC -
Professor responsável pela disciplina

� Também contará com a orientação individual de um 
Professor do curso Professor do curso 



Atribuições do Coordenador de TCCAtribuições do Coordenador de TCC

� Apoio relativo a aplicação da metodologia científica 
aplicada ao PCC

� Avaliar propostas e relatórios mensais dos TCC

� Agendar apresentações e organizar bancas 
examinadorasexaminadoras

� Relacionar temas de projetos que estão sendo 
desenvolvidos em grupos de pesquisa 

� Gerenciamentodo laboratório de projetos.  



Atribuições do Professor Orientador do TCCAtribuições do Professor Orientador do TCC

� Recomendarbibliografia e acompanhar o desenvolvimento 
dos assuntos pesquisados

� Evitar inferência direta na elaboração do TCC

� Atendimento agendado
� Avaliar o desempenho
� Vetar a defesa do PCC se o mesmo não preencher os 

requisitos mínimos definidos no Plano de Ensino
� Incentivar a participação em eventos ou congressos de 

iniciação científica

� Incentivar a leitura material bibliográfico em outras 
línguas 

� Acompanhamento do desenvolvimento do TCC



Composição de um TCCComposição de um TCC

� Elementos Pré-Textuais

Falsa folha de rosto, Folha de rosto, Folha de 
aprovação, Dedicatória, Agradecimentos, Epígrafe, 
Sumário, Listas (figuras, quadros, tabelas, e reduções), 
Resumo,  Abstract e Prefácio (opcional).Resumo,  Abstract e Prefácio (opcional).

� Elementos Textuais

Introdução,  Revisão bibliográfica, Metodologia, 
Resultados (análise e discussão), Conclusões e 
recomendações.

� Elementos Complementares e Pós-Textuais
Referências bibliográficas e  Anexos.



Página da Disciplina TCC IPágina da Disciplina TCC I

http://www.inf.unisul.br/~davalos

Acessar a 
página com página com 
o navegador  

“Intenet
Explorer”



Material disponibilizado na páginaMaterial disponibilizado na página



Programa da Disciplina TCC IPrograma da Disciplina TCC I
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Cronograma do TCC ICronograma do TCC I
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Ficha de FreqüênciaFicha de Freqüência



Ficha de FreqüênciaFicha de Freqüência



Termo Compromisso AlunoTermo Compromisso Aluno



Termo Compromisso OrientadorTermo Compromisso Orientador
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Regulamento para elaboração de PCC´sRegulamento para elaboração de PCC´s



Disponibilização dos TCC´s na UnisulDisponibilização dos TCC´s na Unisul
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Lembrete da 1ª  Avaliação –20/08/2013Lembrete da 1ª  Avaliação –20/08/2013

Atenção



Exercício 1Exercício 1
Elaborar um resumo do “tema ” do PCC que
pretende desenvolver. Utilizar formato livre.
Enviar para a conta: rvdavalos@gmail.com.

JustificativaProblemática

TEMA

EstruturaObjetivos

Problemática



Tema ou Assunto Tema ou Assunto 

• A escolha de um tema representa uma delimitação de 
um campo de estudo no interior de uma grande área de 
conhecimento , sobre o qual se pretende trabalhar. 
• É fundamental que o tema esteja vinculado a uma área 
de conhecimento com a qual a pessoa já tenha alguma 
intimidade intelectual
• O aluno deve contextualizar de forma sucinta o tema . • O aluno deve contextualizar de forma sucinta o tema . 
Contextualizar significa abordar o tema de forma a 
identificar a situação ou o contexto no qual o problema a 
seguir será inserido.


