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EMENTA

Síntese e expressão da totalidade da formação profissional por meio de elaboração de um trabalho no modelo TCC,
seja de natureza teórica ou prática, relacionada, projetos de pesquisas ou projeto de implementação. Apresentação
do trabalho de conclusão de curso para a comunidade acadêmica.

OBJETIVOS

O TCC I tem como objetivo geral

 Elaborar e apresentar o trabalho de conclusão de curso I (TCC I).

O TCC I tem como objetivos específicos:

Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante o curso de forma
integrada;
Desenvolver a capacidade de planejamento para resolver problemas dentro das áreas de formação
específica;
Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de problemas;
Estimular o espírito empreendedor através da execução de projetos que levem ao desenvolvimento de
produtos e processos;
Intensificar a extensão universitária através da resolução de problemas existentes no setor produtivo e
na sociedade;
Estimular a construção do conhecimento coletivo.



CONTEÚDO PROGRAMATICO

Apresentação das normas do curso para elaboração do TCC I;
Apresentação do modelo de TCC abordado no curso, tais como:

capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo,
listas, sumário, introdução-tema, problema, hipóteses, objetivos gerais e específicos,
justificativa, metodologia, problemas (diagnóstico situacional), hipóteses (proposições),
referencial teórico, apresentação e análise dos dados, considerações finais. referências,
apêndices e anexos.

Orientação e acompanhamento da produção do TCC I pelo professor orientador
Entrega do TCCI
Apresentação de defesa pública
Entrega de volume corrigido após a defesa pública.

METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia das aulas constará de aulas expositivas/participativas para orientação das normas para realizar o TCC
I e auxiliar o discente no direcionamento de orientadores para prosseguir no acompanhamento do TCC I.

O acompanhamento dos discentes na disciplina TCC I será feito por um docente orientador escolhido pelo discente
ou designado pelo docente responsável pela disciplina de TCC I, observando-se sempre a área de conhecimento em
que será desenvolvido o trabalho, a área de atuação e a disponibilidade do docente orientador. Se houver
necessidade, poderá existir a figura do co-orientador, para auxiliar nos trabalhos de orientação e/ou em outros que o
orientador indicar.

O acompanhamento do TCC I do discente será feito por meio de reuniões periódicas agendadas e registradas entre
docente orientador e orientando(s). No desenvolvimento do trabalho, o discente deverá abordar, de modo
sistemático, um tema específico, não necessariamente inédito.

O discente lançará mão de recursos como leitura e discussão da bibliografia a serem utilizados no processo de
construção do trabalho e contará, para tanto, com a orientação do professor orientador. Portanto, o desenvolvimento
será vinculado as correções e solicitações de apresentação de etapas definidos com o orientador, em consonância
com o calendário acadêmico da disciplina publicado pela coordenação do curso. 

RECURSOS DIDÁTICOS

[ X ] Quadro
[ X ] Projetor
[  ] Vídeos/DVDs
[ ] Periódicos/Livros/Revistas/Links
[ ] Equipamento de Som
[ ] Laboratório
[ X ] Softwares²: google calendar, google classroom
[ ] Outros³

Foram utilizados os softwares para as seguintes finalidades:

google classroom para ter uma sala virtual como ferramenta de exposição dos materiais de aulas e
atividades.
google calendar para agendar marcos das atividades

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Será realizada com base na entrega de um trabalho (monografia) que deve ser seguido pelo modelo disponibilizado
pelo curso com recomendações especificadas nas normas vigentes da ABNT. Este trabalho deve ser entregue na
data informada pelo professor desta disciplina.



A defesa do TCC será realizada em evento público específico, cuja data, horário e local serão informados pela
Coordenação de Curso. A nota será atribuída por uma banca avaliadora composta pelo orientador, coorientador
(quando houver) e outros dois docentes (examinadores). E ocorrerá na presença do graduando, que terá tempo pré-
definido para a sua apresentação.

O discente, se aprovado na defesa (nota acima de 70 pontos), terá 30 (trinta) dias para entregar 01 (uma) cópia
corrigida versão eletrônica do trabalho para a coordenação do curso.  Caso não entregue o discente será impedido
de colar grau e sujeito a reprovação. Discentes reprovados na defesa deverão apresentar nova proposta de projeto
para avaliação.
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