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Oportunizar ao aluno: 

 a familiarização com a metodologia de pesquisa e seus 
procedimentos e  

 uma vivência didático-pedagógica através da mobilização 
e sistematização de conhecimentos, habilidades e 
atitudes, adquiridos ao longo do curso. 



FASES DA PESQUISA CIENTÍFICA: 

 

PROPOR E DEFINIR  

UM PROBLEMA 

 

ELABORAR UMA 

HIPÓTESE 

 

VERIFICAR A 

HIPÓTESE 

CONCLUIR 

Conscientizar-se de um 
problema 

Torná-lo significativo e delimitá-lo 

Formulá-lo em forma de 
pergunta 

Decidir sobre novos dados 
necessários 

Recolhê-los 

Analisar, avaliar e interpretar os 
dados 

Analisar os dados disponíveis 

Formular a hipótese tendo 
consciência da sua natureza 

provisória 

Prever suas implicações lógicas 

Invalidar, confirmar ou modificar a 
hipótese 

Traçar um esquema de explicação 
significativo 

Quando possível, generalizar a 
conclusão 



TCC - Informações 

• Atividade curricular obrigatória. 

• Desenvolvido com orientação docente do Curso e/ou 

acompanhado pelo supervisor de campo de estágio quando 

necessário. 

• Pode ser desenvolvido sob a forma de monografia, projeto ou 

desenvolvimento de pesquisa aplicada. 

• Exige matrícula. 

• Todo e qualquer material necessário para desenvolvimento 

do TCC é de responsabilidade do Acadêmico. 



Proposta para Elaboração do TCC  

• O tema deve estar relacionado à área 

do curso. 

 

• A elaboração da Proposta de Trabalho 

e escolha do tema é de 

responsabilidade do aluno. 

 

• A Proposta de Trabalho do TCC  deve 

ser entregue em semestre anterior ao 

semestre da matrícula, até a data 

limite fornecida pela faculdade. 
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TCC – Fluxo para Matrícula 

 

 

Preenchimento da Proposta para Elaboração do TCC 

Protocolar a Entregar a Proposta na Secretaria  

(até XX/XX/2015) 

Avaliação da Proposta  

Parecer Deferindo a Proposta 

Definição do Orientador  

Proposta 

Aceita? 
Parecer Recomendando 

Ajuste na Proposta 

Não 

Sim 

Novo Protocolo 

Matrícula (Conforme Calendário ) 





13. Normas para entrega do 

Trabalho de Curso 
• O trabalho será entregue em fases distintas, na Disciplina de 

TC - I.  

• No primeiro semestre deverá ser entregue no 1º bimestre o pré-

projeto. 

• No 2º bimestre o projeto de graduação pronto: 

• Introdução 

• Objetivos 

• Justificativa 

• Hipótese 

• Metodologia 

• Cronograma 

• Referências 
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13. Normas para entrega do 

Trabalho de Curso 

• No 2º semestre, na Disciplina de TC-II, o aluno 

deverá entregar até o 1º bimestre a montagem de 

cada seção do trabalho separadamente, conforme 

plano de aula do professor-orientador. 

 

• No 2º bimestre, deverá entregar o trabalho concluído 

para a correção e avaliação do Orientador que 

devolverá ao aluno para a reformulação necessária. 
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13. Normas para entrega do 

Trabalho de Curso 

• Após essa reformulação, o aluno deverá providenciar 03 vias 

encadernadas em espiral, para entregar à banca avaliadora e 

posterior defesa pública do trabalho. 

 

• Após a defesa e aprovação do trabalho, o aluno deverá acatar as 

sugestões e terá sete dias para discuti-las com o orientador do 

trabalho, fazer as correções necessárias, providenciar  1 cópia 

encadernada (01 via capa dura, na cor definida pelo curso e com o 

logotipo do curso), juntamente com a cópia em CD (formato PDF), 

contendo o trabalho na íntegra, além da cópia com as correções 

indicadas pelo orientador. 

 

• Será realizada conferência das correções sugeridas ao aluno. 

• Após esse ato, o aluno será declarado aprovado ou não. 



14.1 Da Defesa Pública 

• Pela riqueza de conteúdo e as suas diversas 

práticas e análises de realidades apresentadas, 

realizamos a defesa oral perante uma banca, 

cujo objetivo é o didático-pedagógico. 

 

•  Ao fazer a defesa oral, o aluno transmite aos 

demais colegas uma gama de conhecimentos 

de abrangências inestimável e auxilia na sua 

formação profissional. 
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14.2 Da orientação 

• O trabalho é orientado por um 

docente do Curso e/ou acompanhado 

pelo supervisor de campo de estágio 

quando necessário. 

 



14.3 Da orientação individual ao 

aluno estagiário 

• Será realizada por um docente do Curso, mediante agendamento 

semanal e/ou quinzenal, de acordo com as necessidades do aluno 

e a sistematização da prática do estágio. 

 

• O trabalho de supervisão e/ou orientação tem como objetivo 

garantir ao aluno uma instância de discussões, elaboração e 

síntese das questões pertinentes ao seu desempenho enquanto 

aluno estagiário, além da realização de reuniões com supervisores 

dos diversos campos de estágio. 

 



TCC – Compromissos do Acadêmico 
 

• Realizar matrícula no TCC após sua proposta ter sido julgada 

adequada . 

 

• Elaborar o plano de desenvolvimento (com orientador). 

 

• Agendar e comparecer aos encontros, mediante agendamento 

semanal e/ou quinzenal com o Orientador, de acordo com as 

necessidades do aluno e a sistematização da prática do estágio. 

 

• Desenvolver as atividades propostas no plano. 

 

• Respeitar os prazos estabelecidos (Plano e Calendário). 





15. Critério de Avaliação do TCC  

• A avaliação do TCC será efetuada com base no 

trabalho escrito, na exposição e defesa oral.  

 

• A nota do trabalho será atribuída pelo 

orientador pedagógico e a nota da apresentação 

pela Banca Examinadora.  

 

• O acadêmico que ultrapassar o tempo limite, 

terá sua nota descontada. 

 

Profª Engª M.Sc. Ana Lúcia de Oliveira Daré 



 

Qual o tempo que tenho? 

Como apresentar? 

Projeto de Pesquisa 

 

DURAÇÃO 

 

 Apresentação   10 min 

 Perguntas e respostas 10 min 

 

 

Recursos audio-visuais disponíveis sala/auditório 

 

 

 

 









15. Critério de Avaliação do TCC  

 

• O critério de avaliação do Trabalho de Curso 

consiste de notas expressas na escala de 0 a 

10, em intervalos de 5 décimos. 

 

• Será considerado APROVADO todo acadêmico 

que obtiver média final igual ou superior a 7,0 

(sete) e REPROVADO em caso contrário. 
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• O TCC é acompanhado e avaliado pelo docente orientador, de 

forma sistemática e contínua . 

 

• Para avaliação do trabalho escrito cada membro da Banca 

Examinadora deverá receber uma cópia 15 dias de antecedência 

à realização da defesa do TCC. 

 

• A avaliação final do TCC será realizada por uma Banca 

Examinadora composta pelo Professor  Orientador na condição 

de Presidente e 02 membros examinadores de formação 

universitária na área de formação do acadêmico e áreas afins, 

com no mínimo 2 anos de formação, desde que domine o tema 

tratado, exceto supervisor de campo na banca de seu 

supervisionado. 
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15. Critério de Avaliação do TCC  



TCC – Aspectos Avaliados 

Na avaliação final do TCC são observados os seguintes aspectos: 

 

• A aplicação de conceitos estudados no curso,  

• Cumprimento do plano e dos prazos,  

• Itens relativos à forma: 

– apresentação do texto: linguagem apropriada, correção e 

clareza da redação; 

– apresentação formal: obediência às regras da ABNT, 

apresentação correta de citações e notas de rodapé, referências 

bibliográficas. 



TCC – Aspectos Avaliados 

• Itens relativos à pesquisa: 

– relevância do tema: importância do tema na área envolvida e do 

enfoque dado; 

– dimensão da pesquisa: tema bem delimitado em relação ao 

problema proposto; 

– fundamentação: contextualização do problema, embasamento 

teórico preciso, clareza do método utilizado, identificação clara 

das fontes utilizadas e citadas, coerência entre argumentos e 

resultados apresentados; 

– metodologia utilizada: adequação e correta utilização da 

metodologia utilizada na pesquisa; 

– referências consultadas: bibliografia adequada e atualizada. 





Documentos Disponibilizados 

 

 

 

 

 

 

• Para realização da Proposta de Trabalho para elaboração 

do TCC e do Trabalho de Conclusão de Curso, 

propriamente dito, o acadêmico tem os seguintes 

documentos a sua disposição na biblioteca da FSP : 

• Manual para realização de Trabalhos Acadêmicos 

e de Cursos de Graduação - 2013 

• Normas de Apresentação Tabular 

• Normas da ABNT 

 



Até a próxima aula! 
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BOM TRABALHO ! 


