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Temas e Professores Orientadores

• Todos os professores dos cursos Ciência de Computação e 
Sistemas de Informação estão habilitados para orientar PCC´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
• 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 elaboração de um PCC exige uma questão de estudo 
acerca de um tema para que seja realizada a busca 
intensa de informações .
• É relevante a organização de uma série de 
conhecimentos teóricos e práticos , de forma sistemática. 
Esse trabalho metódico que caminha dentro de certos 
preceitos e regras denomina-se pesquisa.preceitos e regras denomina-se pesquisa.
• O trabalho metódico pode ser iniciado respondendo as 
perguntas :

� O QUÊ?                         TEMA

� PARA  QUÊ                   OBJETIVOS

� COMO?                         MÉTODO

� POR QUÊ?                   JUSTIFICATIVA



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



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

• Uma das primeiras e mais angustiantes questões é a 
identificação do tema
• Afinal, um bom trabalho começa por um tema
Exemplo:
Escolha do tema: Educação a Distância
Delimitação: A utilização de ambientes virtuais de 
aprendizagem     aprendizagem     
Escolhido o tema, deve ser definida a situação-problema a 
ser esclarecida
Problema: Como criar ambientes virtuais de aprendizagem 
que permitam aplicar açoes pedagógicas....
Objetivos : Criar uma metodologia de padrões de projeto 
baseada nos pressupostos .....



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 – Capítulo 1Estrutura – Capítulo 1
• 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 
Computacionais , .......e as conclusões do cap ítulo .
•Capítulo 3 : Método
•Capítulo 4: Modelagem do Sistema de Informa ções –
Neste capítulo será descrita a modelagem do Sistema de 
Informações utilizando os diagramas ....... e as conclusões 
do cap ítulo
• Capítulo 5 : 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 – Capítulo 1Estrutura – Capítulo 1
•Capítulo 6: 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



Cronograma – TCC ICronograma – TCC I

Etapas Março Abril Maio Junho Julho

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

Elaboração do Capítulo 2 –
Revisão bibliográfica ....Revisão bibliográfica ....

Elaboração do Capítulo 3 –
Método .....

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

Outras considerações e 
publicação do Resultado 
Final



Cronograma – TCC IICronograma – TCC II
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

Conclusão X

Revisão do 
Conteúdo

X X

Revisão 
Metodológica

X X

Revisão 
Ortográfica

X

Preparação 
para defesa

X X

Defesa X



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

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

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



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 .



Formatação do TCCFormatação do TCC



Formatação do TCCFormatação do TCC



Formatação do TCCFormatação do TCC



Arquivo padrão do TCC - Modelo 
http://www.inf.unisul.br/~davalos/material_ppcci/modelo1.doc
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Arquivo padrão do TCC - Modelo 
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Arquivo padrão do TCC - Modelo 
http://www.inf.unisul.br/~davalos/material_ppcci/modelo1.doc



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



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



Um exemplo para organizar o 
trabalho de um TCC

http://www.inf.unisul.br/~pacheco/PCCs/organizacao/organizacao.html



Um exemplo para organizar o TCCUm exemplo para organizar o TCC

Pasta eletrônica: definida no microcomputador pessoal é 
destinada a armazenar todos os itens desenvolvidos no PCC ( 
equivalente a uma pasta de projeto e é controlado por itens de 
configuração
Uma organização básica da pasta de projeto apresenta-se a seguir.

Diretório principal: PCC - Nome do projeto



1o subdiretório: Planejamento
- Documentos referentes ao plano de projeto



2o subdiretório: Acompanhamento
- Registros de acompanhamento da execução do projeto 



3o subdiretório: Monografia - O trabalho alvo do TCC 



4o subdiretório: Projeto
- Itens referentes ao 
projeto de 
desenvolvimento de 
software



5o subdiretório: Referências bibliográficas - Material de 
referência e de estudos dos assuntos envolvidos no TCC  



Anotações Gerais
- Registro de qualquer informação associada ao PCC que necessite de 
averiguação. Podem ser dúvidas, problemas, fatos importantes, 
lembretes, etc. É um check-list de todo o PCC.
- Os registros podem ser arquivados na pasta de projeto, de forma 
eletrônica ou em papel, na divisão referente ao acompanhamento do 
PCC.
Relação Bibliográfica

Registros de informações Relativas ao TCCRegistros de informações Relativas ao TCC

Relação Bibliográfica
- Registro de todas as referências bibliográficas pesquisadas para o 
PCC.
- Este registro pode ser arquivado na pasta de projeto na forma 
eletrônica, no diretório de armazenamento das referências 
bibliográficas.
Padrão de Documento
- Modelo para elaboração dos diversos documentos envolvidos no 
PCC.



A ferramenta “HTM HELP” A ferramenta “HTM HELP” 

• O HTM HELP é uma ferramenta que gera um arquivo HELP 
para você e apóia na organização de documentos  

• É uma ferramenta gratuita e pode ser baixada em: 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=14188
• Algumas dicas sobre o uso e instalação deste aplicativo pode • Algumas dicas sobre o uso e instalação deste aplicativo pode 
ser encontrado em:  
http://www.macoratti.net/ajuda.htm
• Seu uso não é obrigatório e apenas apresenta-se como uma  
uma recomendação





A ferramenta “GOOGLE DOCS”A ferramenta “GOOGLE DOCS”

• Compartilha e cria seu trabalho on line;
• Edita documentos, cria pastas e faz upload, etc.
• Importa documentos, planilhas e apresentações 

existentes;
• Acesso via web e os documentos são • Acesso via web e os documentos são 

armazenados com segurança. 
• Compartilha alterações em tempo real e realiza 

convites para  colegas acessarem seus 
documentos e façam alterações junto ao mesmo 
tempo;

• É um serviço gratuito
• O site: http://docs.google.com







• Objetivo: Criar uma estrutura capaz de controlar versões de 
arquivos-fonte em rede local e pela internet;

• A ferramenta Subversion é um controle de versão free/open-
source que permite armazenar documentos de qualquer natureza 
efetuando controle de acesso aos repositórios e mantendo as 
alterações; 

A ferramenta “SUBVERSION - SVN” A ferramenta “SUBVERSION - SVN” 

alterações; 
• O aplicativo Subversion pode ser usado para controlar alteração 

de diversos tipos de documentos e melhorar o trabalho de 
desenvolvimento de software em equipes.

• Instalação: Fazer os seguintes downloads:
• Apache HTTP Server;
• Subversion;
• TortoiseSVN.



A ferramenta “SUBVERSION” A ferramenta “SUBVERSION” 



A ferramenta “SUBVERSION” A ferramenta “SUBVERSION” 



A ferramenta “SUBVERSION” A ferramenta “SUBVERSION” 



A ferramenta “DropBox” A ferramenta “DropBox” 



A ferramenta “DropBox” A ferramenta “DropBox” 



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

Atenção



Lembrete da 2ª  Avaliação –3/09/2012Lembrete da 2ª  Avaliação –3/09/2012

Atenção

Atenção



Exercício 3Exercício 3
Elaborar a “justificativa ” e a “estrutura ”,
para o “tema ” definido anteriormente. Enviar
para a conta: rvdavalos@gmail.com

JustificativaProblemática

TEMA

Estrutura

Justificativa

Objetivos

Problemática

Norma ABNT


