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111. PiiÉ-nEQuisiTO(s)
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA

DEC7S71. 1 Tlabaljao de Conclusão de Coiso }

IV CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA

Graduação em Engenharia de Computação

E-lna{
Sala 206

V)JÜ$Ti©ieAYt\Ü

A disciplina visa introduzia'o aluno na pfáiica de investigação cie:)tífic:a

Vi: ÁMEN:lR

Divulgar as Nclrmas para realização do 'TCC; Acompcanhal o ctlmprimento das Normas pata realização clo TCCl;
Acompanhar alunos e professores orientadores ejn rodas as frases cle clesenvolviíTlcjlLa clo l)rodeio clc TÍl:(== Dest'DvolveF
a capacidade de trcaballlo do aluno e ca aplicação dos conhecinlenLos adquiliclos no decai-rer do culto; Incentivar a
criatividade e o espírito crítico do aluno; Participar do processo de aprovação do l)rojeio de TCC. !nlroduzit o aluno na
prática (]e investigação científica.

VII.OBJETIVO

Objetivos Gerais:
Coordenar [as ações de alunos e orientadores de um prometo de TCC visando à tntegjalização (Je conhecimentos
adquiridos ao longo da fnlmação univeisitái-ia no Curso de Engenhcaria de Computação
Objetivas Específicos:

Propiciar aos estudantes a ocasião de demonstrar o conhecimento adquirido, o aprofundamento remáíic:c} e o
aprimoramento da capacidcade de interpreEaçãcJ e de crítica.

Plopiciat aos discentes as condições necessárias para a epal)oicação de um estudo teórico-pjátic:o, dcntío (las normas
técnicas que caracterizam a pesquisa científica.

Oportunizal aos estudante a possibilidade de vivencial' na prática o conte:xto do ttal)alllo na área de Engenharia de
Computação e de adquirir experiência no processo cle iniciação científica.

C)pclrtunizar aos estudantes a expetlência de desenvolvem. apresenrai- e dcfendeT seus plo e os sob a égitle da }ei de
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inovação de })roduEos e processos e da delega da propriedade intelectual.
.Aprofundar os conhe(imensos em uma ou mais áreas relacionadas ao curso.

vni. coNTEúDO PROGjiAMÁTiCO

Unidade 1 : Apresentação da disciplina
Unidade 111 : Cronograma da disciplina e cronograma intlividual
Unidade ][[; Acompan]latllento individual
y:!aidadé XV:: Prévias; das Apresentações
Umidadé;V: ApileseilEações
Unidade Vll: Clotreções e enElega da versão final

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Discussões sobre o desenvolvimento da pesquisa científica. Material de apoio postcaclo no Moodle. DesenvolvinlenEO
de aEiviclades sob supervisão do é)rienLador. Apresentações dos projetos.

X. METODOI.OGIA E INSTRUMENTOS DE AVAL,CAÇÃO

/\ verificação do rendimento escolar compreendeis frequência e aproveitamento ]los estudos, os quais
deverão sei atingidos conjuntamente. Sela obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada
disc:iplina, no mínimo a 75% das mesmas (Frequência Suficiente - FS), ficando nela reprovado o aluno que
não comi)arece] a anais de 25% das aLividades (Frequê1lcia Insuficiente -- FI).

©

São condições necessárias para a aprclvação na disciplina de TCCll:
Oblet Ncüa Final. que será atribuída peia Bcmca Examiiladora, igual ou superior a 6,0 (seis) na defesa da monografias
O discente deverá enli'egaJ' aos ineinbros da banca a cópia do TCC, em períodos definidos segundo o calendário

da:discÍpiina

A versão final do TCC, enuegue na disciplina de TCCll. deverá ser encaminhada ao coordenador de TCC em formato
digitalizada pala a publicação online no repositório institucional da UFSC.
- Confomle legislação vigente. não cabe recuperação no TCCll.

XI. CRONOGRAMA PRÁTICO

Semana Data de início e
fim da semana

lO/'08/19 Unidade l

1 7/08/19 Unidade ll

21/C)8/}9 Unidade ll

3]/08/19 Uilidadelli

ASSUNTO

09/08/]9

]G/08/]9

23/08/]9

30/08/19

06/09/].9

]3/09./19

07/09/19 Unidade !11 e Feriado

U;ilidãde lll

UNdade 11i

Unidade !11

LTnidàde lll

Unidàdé 111 é FêÚádo

Unidade iV

Uiüdade IV

}4/09/]9

2]/09/1920/09/:i9

27/09/]9

04/10/19

.28/09/19

05/10/19

]l/lO/]9 1 2/] 0/] 9

} 9/] 0/1 9

26/10/19

]8/10/19

25/10/]9

01/] 1/} 9

08/] 1/}9

1 5/' ] 1/] 9

02/11/19 i Unidade IV e Feilado

09/1 ]/]9 1 Unidade.V

} 6/{i/1 9 :Feriado e Ullidade V
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22/]1/19

29/:i ]/1 9

06/12/]9

23/] ] /1i 9 Ullidade V

30/] ] /] 9 Unidade Vt

C}7./} 2/ 1 9 Unidade V{

Ob$

o calendáiío está sujeito a pequenos a.fustes de acordo com 'as ne:cessidacles das ativiclaclcs clcscnvolviclas
Semana Académica de Engenharia c]e (:amputação nos dias ] 13, 14, e ]5 de .\gosto

Xí{. FERIADOS PREVISTOS ;PARA: O $EME$TX{E :28}9:2

DATA
07/09./20]9 Tnclependência do Brasil(Sexta)
!2/]0/20}9

28/:t0/20]9

Nossa Sehllc)ra Apai'ecida(Sexta)

Dia do Servítlor Público íl.ei n' 8.112 -- alt. 236)(Segunda)

Finados (Sábado)02/] ] ,r20 ] 9

} 5/ } 1/20 ] 9 Proclamação da Re])ública(Sexta)

Xlll.BIBE.IOGRAFIABÁSICA

11] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NC)RAIAS 'rECNICAS. N13R6023: informação e clocuillenlação
referências - elas)oração. Rio de Janeiro. 2002.
[2] . NBR6024: numeração progressiva das seções cle um documento. Rio de .Tancllo. 20{)1
[3] .. N}3R6027: stlmário. Rio de;.faneii:o, 2003.
[41 ... NBR6028: informação e documentação: resumos - apreseil]açãn. Rio de Jaí eito. :f)r)l}.
[SI . NBR]0520: informação e documentação - citações em documentos - aT)T'esL'ntaçiin. Rio de
Ifaneiio, 2{)C)2.

[6] . NBR 14724: informação e dociiiuenração -- tíaballlos accaclêlnials - aples(:ntaçãn. Rin de .Janeiro

[71 . NBR15287: iTlfOnTlaçãO e documentação pío.jeEO cle pesquisa - at)tesentação. Rio cle lallello,

[SI B/\PTTSTA, So]i'a Ga]vãot (:UNH/\. lvíurilo Bastas cla. Estudo cle usuáiios: visão glol)al clãs n étodos cle
co[etca de dados. Perspect. ciênc. inf.: Be]ci Hoi'izonEe: v. ]2, n. 2. agt). 2007 Dis{)oílível eni:
<http://WK-w.scie]o.])r/scie]o.php )script:sci..ante'xt&pi c] ;S] 41 3-99136200700í)20(]0 ll &lng=pE&ntm =lso>

/acesso em: ] 8 í:ev. 2009. doi: ] 0.:] S90/S] 4].3-993620070002000]]
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jl] CHIZZC)TTT. Antõnio. Pesquisa em ciências humanas silciâis. f3. e(l- Sãn Paulo: C:ol-tez.: 2Í)C)61

[2] GTI,, .z\ntorlio Canos. Colmo elaborar projetos de pesquisa. 4. ecl, Sãrl Pauln: ALIas. 2002
13] KC)CHE. .rosé Clarlos. FundanlenEos da metodologica cientílica. 14. ed. íev. atll})l. Ttetrélpolis: Vozes, 1997.
[41 LAK/\TOS, Eva l\Teari'a: MARCQNT, Marinha de Anclrade. Fttildamenlcls cle meLficlologia cienEil'ica. 6 ed
São Pcaulo: Alias, 2007.
[51 LUN/\ . Sergio Vascor\celas de. Planejamento de pesquisam uilaâ innodução, elenler lns l)ara lmla cmállse
metodológica. São Pdulcl: EDUC, 2000
[ül NTTNA['O, b']arica Cccí]ia (]e Souza; DESLANDES, Sue15r F(}rrt'il'a. Pesqulsl soc:ial
criativa(!ade, 23. ed. Petrópo]is: Vozes, 2{]04
[7] PEREiRA, .Julgo lesar R. Análise de dados qi.]alilativos: está.3régias meíndolí3gims l)ara as {:iên(tas í:lõ
saúde. humanas e socicais. 3. ed. São Pau]o: E]]t)S}): FAPES}), 2(1}(1} ]
IUI t.JNTVE;RSTDADE FEDERAL, DE S.ANTA CATARINA. Ctlrscl cle gracluraÇão em i3il)lioteconumia.
Normas para recalização de tral3alho de conclusão cle curso. Floiianópolis. 2007.
lg] vALENTlh/l. i\4. L. P. Métodos qualitativos cle pesquisa ena Ciência da ínloiiTlação
2005.:176P

lefJI'ia, método e

São Palito: Polis.



XV= INFRAESTRUTURA E MIATERIAS NECESSÁRIOS:

1. Datashow
2. Quadro branco e canelas
3. Impressão: monocromática
4. Laboratório de Informática

Obs.: A indisponibilidade de infraestruttlra/materiais listados pode causar prejuízos ao processo pedagógico,
inviabilizando tanto as atividades dos docentes como as dos alunos, podendo, ainda, acarretar em cancelamento de
aulas em último caso.

Tiaao Oliveira
Weber:00972
727019

Digitally
signed by
Tiago Oliveira

Professor da Disciplina

Aprovado na Reunião do Colegiado do Curso em .K./ og/ . {(à
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