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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 técnicado 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 propostada solução da proposta
� 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 PCC -
Professor responsável pela disciplina

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



Disponibilização dos TCC´s na UnisulDisponibilização dos TCC´s na Unisul



Disponibilização dos TCC´s na UnisulDisponibilização dos TCC´s na Unisul



Disponibilização dos TCC´s na UnisulDisponibilização dos TCC´s na Unisul



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 PCC

� 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



Cronograma do PCC ICronograma do PCC I

Atenção



Avaliação do TCC IAvaliação do TCC I



Avaliação do TCC IAvaliação do TCC I



Ficha de FreqüênciaFicha de Freqüência



Ficha de FreqüênciaFicha de Freqüência



Termo Compromisso AlunoTermo Compromisso Aluno



Termo Compromisso OrientadorTermo Compromisso Orientador



Temas e Professores Orientadores

• Todos os professores dos cursos Ciência de Computação e 
Sistemas de Informação estão habilitados para orientar TCC´s 
• Conforme o assuntoou o temaque gostaria trabalhar, 
procure um (ou mais) professor(es) para conversar
• Alguns alunos procuram temas afins com seu trabalho, 
aprimorar alguma idéia empreendedora, dar uma aprimorar alguma idéia empreendedora, dar uma 
continuidade num curso de Pós-Graduação ou se identificar 
com uma disciplinado curso.



Temas e Professores Orientadores

• Desenvolvimento de Software
• Testes e Usabilidade de Software
•Aplicação do MPS.BR e CMMi.
• Desenvolvimento de Sistemas de Informação (CRM, ERP, 
SCM, SCM, GED, Portais, Workflow, etc)
• Aplicações da Inteligência Artificial, Pesquisa Operacional, 
Programação Matemática, Sistemas de Decisão, etc.Programação Matemática, Sistemas de Decisão, etc.
• Eletrônica, Robótica e Física
• Jogos e computação gráfica
• Redes e comunicação de dados
• Desenvolvimento de aplicações para o ensino a distância
• O curso tem um grande potencial de aplicação



Alguns assuntos que vem despertando interesse

• WEB 2.0 (já se fala em WEB 3.0)
• SAS (Software as a service)
• PAS (plataform as a service)
• IAS (infra-estrucuture as a service)
• Desenvolvimento em dispositivos móveis
• ITIL, PMBOK, TOGAF, etc.• ITIL, PMBOK, TOGAF, etc.
• BPMN, SOA, BPEL
• Games, Cloud Computing (computação nas nuvens)
• E-GOV no Estado de Santa Catarina
• O que é desenvolvimento JEE (apresentação da arquitetura)
• O que é desenvolvimento com um framework
• Comparação entre gerenciadores de bases de dados







Assunto ou Tema – Capítulo 1Assunto ou Tema – Capítulo 1

• 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.



Tema

Delimitação

Assunto ou Tema – Capítulo 1Assunto ou Tema – Capítulo 1

Área
Segurança na Internet
Desenvolvimento de 
um sistema ERP
Analise e aplicações de 
redes sociais 
Gestão de serviços de 
TI



Problemática – Capítulo 1Problemática – Capítulo 1
• Indica exatamente qual a dificuldade que se pretende 
resolver ou responder
• O problema, geralmente, é feito sob a forma de pergunta(s).
• Exemplo : Como irá a melhorar a gestão da empresa a 
partir do sistema de informações que irei a desenvolver? 
• A escolha de um problema, merece indagações :  

•Trata-se de um problema original e relevante ?•Trata-se de um problema original e relevante ?
• Ainda que seja “interessante ”, é adequado para 
mim?
• Tenho hoje possibilidades reais para executar tal 
estudo?
• Existem recursos financeiros para o estudo ?
• Há tempo suficiente para investigar tal questão?



Objetivos – Capítulo 1Objetivos – Capítulo 1
• Relaciona-se com a visão global do tema e com os 
procedimentos práticos . 
• Indicam o que se pretende conhecer, ou medir,  ou 
provar no decorrer da pesquisa, ou seja, as  metas que se 
deseja alcançar
• Podem ser gerais e específicos . No primeiro caso, 
indicam uma ação muito ampla e, no segundo, procuram indicam uma ação muito ampla e, no segundo, procuram 
descrever ações pormenorizadas ou aspectos detalhados
• Outro critério fundamental na delimitação dos objetivos da 
pesquisa é a disponibilidade de recursos financeiros e 
humanos e de tempo para a execução do PCC , de tal modo 
que não se corra o risco de torná-la inviável  



Objetivo(s) geral(is) : indicação do resultado 
pretendido. Por exemplo: identificar, desenvolver, 
implementar, levantar, descobrir, caracterizar, 
descrever, traçar, analisar, explicar, etc.

Objetivos específicos : indicação das metas das 
etapas que levarão à realização dos objetivos gerais . 
Por exemplo: classificar, modelar, comparar, aplicar, 

Objetivos – Capítulo 1Objetivos – Capítulo 1

Por exemplo: classificar, modelar, comparar, aplicar, 
verificar, distinguir, enumerar, exemplificar, selecionar, 
etc.



A justificativa envolve aspectos de ordem teórica, para o
avanço da ciência, de ordem pessoal/profissional , de ordem
institucional (universidade e empresa) e de ordem social
(contribuição para a sociedade).

Deve procurar responder : Qual a relevância da pesquisa
ou PCC? Que motivos a justificam? Quais contribuições para a
compreensão, intervenção ou solução que a pesquisa
apresentará?

Justificativa – Capítulo 1Justificativa – Capítulo 1

apresentará?
Itens importantes que podem fazer parte de uma boa 

justificativa. São eles:
a) Atualidade do tema : inserção do tema no contexto atual.
b) Ineditismo do trabalho : proporcionará mais importância ao 
assunto.
c) Interesse do autor : vínculo do autor com o tema.
d) Relevância do tema : importância social, jurídica, política, etc.
e) Pertinência do tema : contribuição do tema para o debate 
jurídico.



Estrutura do TCC – CapítulosEstrutura do TCC – Capítulos

• Capítulo 1: Introdu ção – Este capítulo apresenta a introdução 
e encontra-se definido pela problemática, objetivos, justificativa, 
......
• Capítulo 2 : Revisão bibliográfica – Define o 
acompanhamento de revisão bibliográfica relativo aos temas: 
Empresas de Serviços, Sistemas de Informações, 
Metodologias para apoiar o desenvolvimento, Recurso s Metodologias para apoiar o desenvolvimento, Recurso s 
Computacionais , .......e as conclusões ou considerações 
finais do cap ítulo .
•Capítulo 3 : Modelagem do Sistema de Informações – Neste 
capítulo será descrita a modelagem do Sistema de Informações 
utilizando os diagramas ....... e as conclusões do cap ítulo
• Capítulo 4 : Implementa ção e Valida ção – Neste capítulo será
abordado o desenvolvimento do projeto proposto e sua 
respectiva validação....... e as conclusões do cap ítulo



Estrutura do TCC – CapítulosEstrutura do TCC – Capítulos

•Capítulo 5: Conclusões e Recomenda ções – Este 
capítulo apresenta as principais conclusões e 
recomendações do PCC ......
•Referências Bibliográficas – Define o material 
pesquisado para a realização do projeto......
•Anexos – Ilustra a modelagem do sistema e ainda •Anexos – Ilustra a modelagem do sistema e ainda 
apresenta os formulários para coleta de dados.



Redação Redação 
• A redação de um relatótio não exige um estilo agradáv el do ponto 

de vista literário . Todavia, há certas qualidades no referente ao estilo 
que são muito importantes, tais como:

• a) lmpessoalidade. Convém que o conteúdo seja redigido na 3ª 
pessoa . Referências pessoais, como “meu trabalho’, “meu estudo” e 
“minha tese” devem ser evitadas. São preferíveis expressões como 
“este trabalho”, “o presente estudo” etc.

• b) Clareza . As idéias devem ser apresentadas de maneira tal que não • b) Clareza . As idéias devem ser apresentadas de maneira tal que não 
dêem margem a ambigüidades . Para tanto, devem ser selecionados 
termos que indiquem, com a maior exatidão possível, o problema 
pesquisado e os resultados alcançados.

• c) Precisão. As ciências dispõem de terminologias técnicas 
específicas que possibilitam a transmissão de idéias . O redator do 
relatório não pode ignorá-las.

• d) Concisão. As frases constantes do relatório devem ser simples. As 
idéias devem ser expostas com poucas palavras . Convém, ainda, 
que sejam evitados os períodos longas, que abrangem várias orações 
subordinadas, pois dificultam a compreensão e tornam pesada a 
leitura.



Redação e Ortografia Redação e Ortografia 

• Dicas de palavras que podem ser utilizadas para 
escrever (relatórios, monografias, dissertações, teses, 
artigos, etc.) Veja em: 
http://www.inf.unisul.br/~pacheco/PCCs/dicas_escrever.html

• Correções ortográficas e algumas dicas para a redação 
serão dadas pelo Professor IVOserão dadas pelo Professor IVO
• Quando escreva utilize sempre a terceira pessoa singular . 
Exemplo: Pretende-se (não pretendemos ou pretendo), o 
autor (não eu ou nos)

• Sempre procure ajuda para revisão do português e 
redação
• Defina sempre o arquivo que produza como: 
PCC1_RicardoDavalos_data_ano_versão



Etapas Março Abril Maio Junho Julho

Elaboração do Capítulo 1 –
Tema, Problema .....

Elaboração do Capítulo 2 –
Revisão bibliográfica ....

Cronograma – TCC ICronograma – TCC I

Revisão bibliográfica ....

Elaboração do Capítulo 3 –
Método .....

Elaboração do Capítulo 4 –
Modelagem .......

Outras considerações e 
publicação do Resultado 
Final



Agosto Setembro Outubro Novembro
Elaboração 
do capítulo 3

X X X X

Elaboração 
do capítulo 4

X X X X X X X

Elaboração 
do capítulo 5

X X

Introdução X

Cronograma – TCC IICronograma – TCC II

Conclusão X

Revisão do 
Conteúdo

X X

Revisão 
Metodológica

X X

Revisão 
Ortográfica

X

Preparação 
para defesa

X X

Defesa X



Cronograma – TCC IICronograma – TCC II

Colocar as datas chave 
do  cronograma da 

disciplina



BARRAL, Welber. Metodologia da pesquisa jurídica. 2. ed.
Florianópolis: Fundação Boitex, 2003.
BARROS, Aidil de Jesus Paes de; LEHFELD, Neide Aparecida de
Souza. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. 8. ed.
Petrópolis: Vozes, 1999.
CÂMARA, Gilberto. Modelos, Linguagens e Arquiteturas para
Bancos de Dados Geográficos.

Referências Referências 

Bancos de Dados Geográficos. 1995. 264 f. Sensoriamento
Remoto (Doutorado) - Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, São
José Dos Campos, 1995. Disponível em:
<http://www.dpi.inpe.br/teses/gilberto/>. Acesso em: 11 maio
2007.
CASTIEL, Luis David.O que é Saúde Pública.Disponível em:
<http://www.saudepublica.cict.fiocruz.br/html/pt/bvenspsa/mais/oq
esp.html>. Acesso em: 12 maio 2007.



Citações bibliográficasCitações bibliográficas

A partir da leitura da documentação existente sobre o 
assunto estudado , para dar ênfase a certos aspectos 
abordados (ou também não dar origem ao plágio ), o 
estudioso usa citações ou pontos de vista de outros   
pesquisadores ao longo do texto ou em notas de 
rodapé.rodapé.
"Menção de uma informação extraída de outra fonte."

(ABNT, 2002, p.1).



Citação Direta:
Transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Indicar a data
e a página.
Exemplo:
Deve-se indicar sempre, com método e precisão, toda documentação
que serve de base para a pesquisa, assim como idéias e sugestões
alheias inseridas no trabalho. (CERVO; BERVIAN, 1978, p. 97).

Citações bibliográficasCitações bibliográficas

alheias inseridas no trabalho. (CERVO; BERVIAN, 1978, p. 97).
Citação Indireta
Texto baseado na obra do autor consultado, consistindo em transcrição
não textual da(s) idéia(s) do autor consultado. Indicar apenas a data,
não havendo necessidade de indicação da página.
Exemplo:
Ainda, Marques (1995) a condição juvenil era identificada com os
juvenis universitários, filhos das classes médias, mas a maioria da
juventude brasileira não era visível e os estudos sobre esta juventude
ou tratavam da sua marginalidade ou das suas relações com o
trabalho/desemprego.



Citação de Cita ção
Transcrição direta ou indireta de um texto em que não se
teve acesso ao original, ou seja, retirada de fonte citada
pelo autor da obra consultada.
Indicar o autor da citação, seguido da data da obra
original, a expressão latina “apud” , o nome do autor

Citações bibliográficasCitações bibliográficas

original, a expressão latina “apud” , o nome do autor
consultado, a data da obra consultada e a página onde
consta a citação.
Exemplo:
• Citações curtas e inseridas no par ágrafo:
“O homem é precisamente o que ainda não é. O homem
não se define pelo que é, mas pelo que deseja ser” .
(GOMENSORO DE SÁNCHEZ, 1963 apud SALVADOR,
1977, p. 160).



Citações bibliográficasCitações bibliográficas



Citações bibliográficasCitações bibliográficas



O plágio é a inclusão , em um trabalho próprio , de frases
ou idéias de outra pessoa, sem que se dê crédito ao
autor original.
Dentro de nosso curso , o plágio é falta grave , podendo
causar advertências e a reprovação do aluno . Para que o
aluno saiba exatamente como evitar o plágio , temos a

O que é PLÁGIOO que é PLÁGIO

aluno saiba exatamente como evitar o plágio , temos a
disciplina de Metodologia Científica e da Pesquisa que
ensina aos alunos como escrever trabalhos e referenciar o
material que o compõe.



Cuidado com o PLÁGIOCuidado com o PLÁGIO



Cuidado com o PLÁGIOCuidado com o PLÁGIO



Cuidado com o PLÁGIOCuidado com o PLÁGIO



Cuidado com o PLÁGIOCuidado com o PLÁGIO

http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2011/02/usp-demite-
professor-de-farmacia-investigado-por-plagio.html



Cuidado com o PLÁGIOCuidado com o PLÁGIO



Cuidado com o PLÁGIOCuidado com o PLÁGIO

http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/o-plagio-do-ministro-alemao



Cuidado com o PLÁGIOCuidado com o PLÁGIO



Cuidado com o PLÁGIOCuidado com o PLÁGIO



Cuidado com o PLÁGIOCuidado com o PLÁGIO



Cuidado com o PLÁGIOCuidado com o PLÁGIO
A LSE conta com 16 prêmios Nobel e que passaram por lá
muitos presidentes como Kennedy .
No artigo ”A má aula da London School of Economics (LSE)”
(P.9 Folha de São Paulo – 6/03/2011) Comenta que a LSE
teve-se que se explicar porque deu um título de
doutorado a SAIF al ISLAM (filho de GADAFI) e levou a
comprovar que ele praticara pelo menos 17 plágios .comprovar que ele praticara pelo menos 17 plágios .
Em 2009, depois de ser diplomado a LSE aceitou uma
promessa de US 2,45 milhões feita por Gadafi e Saif deu
à escola mas de US 488 mil. A LSE anunciou que
devolverá o dinheiro.



Cuidado com o PLÁGIOCuidado com o PLÁGIO
Com o acesso fácil à informação na rede , a reprodução de
conteúdo disseminou-se na academia e pode ser um
obstáculo ao avanço do conhecimento .
Algumas das melhores universidades do mundo como as de
OXFORD, Cambrigde e o MIT , deram a partida na caça aos
plagiadores com uma iniciativa simples e decisiva: definem
regras claras e amplamente difundidas entre os alunos eregras claras e amplamente difundidas entre os alunos e
professores, o conceito de cópia e suas punições e até
exigem ao estudante a assinar termo em que eles se
comprometam a não incorrer no erro . Essas instituições já
usam softwares feitos para atestar a originalidade do
trabalho , vasculhando a rede em busca de eventuais cópias .



Cuidado com o PLÁGIOCuidado com o PLÁGIO
No Brasil tem sido recentemente implantado um sistema
pela fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela Universidade
Anhembi Morumbi com o objetivo de combater o plágio.
Sem tempo para escrever o PCC do curso de Direito nas
Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) a hoje advogada
C. R. decidiu pagar por um trabalho pronto e como haviaC. R. decidiu pagar por um trabalho pronto e como havia
ali trechos inteiros plagiados da internet , acabou flagrada
pela professora e repetiu o ano . “Foi um vexame, todo
mundo ficou sabendo disto... ”, ela conta.
Com o acesso fácil à informação na rede , a reprodução
de conteúdo disseminou-se na academia e pode ser um
obstáculo ao avanço do conhecimento .

http://educarparacrescer.abril.com.br/comp
ortamento/plagio-na-usp-621303.shtml



Cuidado com o PLÁGIOCuidado com o PLÁGIO



Cuidado com o PLÁGIOCuidado com o PLÁGIO

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
bc

.c
o.

uk
/n

ew
s/

w
or

ld-e
ur

op
e-

17
56

11
05

ht
tp

:/
/w

w
w

.b
bc

.c
o.

uk
/n

ew
s/

w
or

ld



Lembrete da 1ª  Avaliação –20/08/2012Lembrete da 1ª  Avaliação –20/08/2012

Atenção



Exercício 2Exercício 2
Elaborar a “problemática ” e os “objetivos ”
para o “tema ” definido na anterior aula.
Enviar para a conta: rvdavalos@gmail.com

Justificativa

TEMA

Estrutura

Justificativa

Objetivos

Problemática

Norma ABNT


