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Desenvolvimento do Projeto

Tópicos da Aula
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8º e 9º Períodos

• Introdução;

• Normas gerais do Trabalho de Conclusão de Curso;

• Definição do tema/assunto;

• Elaboração do Projeto.

10º Período

• Introdução;

• Normas gerais do Trabalho de Conclusão de Curso;

• Apresentação do tema/assunto.
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Introdução
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Artigo é um trabalho completo que apresenta, de 
maneira sintética, os resultados de estudos ou 
investigações acerca de uma questão. 

Pode ser escrito com a finalidade de divulgar 
descobertas, aprofundar questões que se 
considera terem sido tratadas de maneira 
superficial ou apresentar uma nova abordagem 
teórica ou prática para questões antigas.

É também um meio de atualização de informações 
e, por isso, constitui-se como importante fonte de 
pesquisa e aquisição de conhecimento.

Introdução
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Os cursos de graduação e de pós–graduação têm por objetivo a 
formação do espírito científico e cultural do estudante na 
construção do conhecimento. Seguem as indicações da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que recomenda:

a) a escrita seja de forma impessoal, na terceira pessoa do 
singular, muito embora alguns autores considerem a primeira 
pessoa do singular ou do plural;

b) a estrutura dos parágrafos deve ser basicamente com 
substantivos e verbos, evitando o uso de adjetivos;

c) procure usar frases curtas, simples e diretas.

De acordo com Gil (2008, p.184), a escrita científica deve ser 
impessoal, objetiva, clara, precisa, coerente, concisa e simples, 
facilitando a leitura e a interpretação dos leitores.
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Normas Gerais
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• Cada sessão de orientação possui o valor de 10 pontos 
totalizando 40 pontos equivalente a 40% da nota total do 
semestre;

• Para alcançar os 10 pontos de cada sessão, o aluno deve 
cumprir todas as atividades programadas e entregar a ficha 
de sessão nas datas estabelecidas;

• O aluno perderá 5,33% da nota a cada dia de atraso na 
entrega da sessão de orientação, caso o aluno venha a 
entregar a sessão com 15 dias de atraso ele perderá todos 
os pontos da mesma. No entanto, o aluno pode entregar a 
ficha na data prescrita com pendências;

• O aluno deverá entregar uma cópia impressa do projeto 
para o orientador e para o professor da disciplina;

Normas Gerais
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• O artefato de Trabalho de Conclusão  (Artigo) que o aluno 
apresentará deverá conter no mínimo 9 páginas e no 
máximo 15 páginas e o mesmo está disponível no portal 
para download;

• A cada reunião de orientação o aluno deverá levar a ficha 
de sessão impressa para o Professor Orientador preencher 
e a mesma está disponível no portal para download;

• A cada sessão de orientação o aluno deverá apresentar a(s) 
ficha(s) preenchida(s) pelo Professor Orientador e também 
trazer uma nova ficha de orientação; 

• O aluno deverá entregar com antecedência de 10 dias úteis 
as três cópias do artigo para os membros da Banca 
examinadora;
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Normas Gerais
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• O aluno que não entregar todas as sessões de orientação 
até a data prevista para solicitação da banca examinadora 
não poderá solicitar a banca;

• No dia da defesa o aluno deverá levar 3 cópias do 
Formulário de Avaliação impresso e o mesmo está 
disponível no portal para download;

• O aluno deverá elaborar sua apresentação utilizando o 
Template de apresentação disponível;

• O aluno terá entre 15 e 30 minutos para fazer a sua 
apresentação.

Definição do tema/assunto
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Tema é o assunto que se deseja estudar e pesquisar.

Sua escolha deve levar em conta possibilidades, 
aptidões e tendências de quem irá elaborar a 
pesquisa (em conjunto com seu orientador).

Espera-se que o grau de conhecimento sobre o 
assunto possa ser aumentado em função da 
pesquisa. 
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Definição do problema
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A pesquisa deve ser focada sobre um problema 
relacionado ao tema, ou seja, uma questão 
associada ao tema com importância real, e que ainda 
não tenha sido devidamente respondida pela 
literatura existente. 

O problema deve orientar a pesquisa, que tem como 
objetivo contribuir para o seu esclarecimento. 

Devem ser indicados os antecedentes da pesquisa, 
ou seja, os principais resultados de pesquisas 
anteriores sobre o problema investigado.

Definição do objetivo
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O objetivo geral situa o projeto em uma agenda 
ampla de pesquisa, que envolve muitos aspectos que 
não serão diretamente tratados na pesquisa 
contemplada pelo projeto. 

Os objetivos específicos apresentam o caráter mais 
concreto da pesquisa, os quais se atendidos, 
cumprem com o objetivo geral delineado
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Definição da justificativa
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Qual a motivação da pesquisa? 

Por que é importante que se estude este 
problema?

Definição das referencias
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Um mesmo fenômeno pode ser investigado sob 
enfoques diferentes, portanto deve-se indicar a 
literatura de base e os pressupostos que 
fundamentarão a investigação. 

Deve mostrar que o autor conhece parte da 
bibliografia (do assunto que será analisado) que 
determinou a seleção e a viabilidade do tema. 

A revisão da literatura apresenta citações diretas e 
indiretas dos autores consultados.
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Definição da metodologia
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Deve-se definir a metodologia de pesquisa a ser 
utilizada, ou seja, os recursos de análise e os 
métodos que serão empregados. 

Exemplos de procedimentos metodológicos 
distintos são resenhas (ou “survey”), estudos de 
caso, experimentos, etnografia, arquivos, pesquisa-
ação, etc. 

Definição da metodologia
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A metodologia envolve levantamento de campo, 
análise de dados ou pesquisa bibliográfica. 

Deve-se explicitar com precisão os recursos a 
serem utilizados, por exemplo, a origem dos dados, 
se eles são secundários (já coletados e organizados 
em bancos de dados, anuários estatísticos, 
relatórios ou artigos de terceiros) ou primários 
(questionários ou entrevistas – pessoal, telefone, 
correio, e-mail).
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Definição do cronograma
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Definir o tempo que será necessário para executar 
o projeto. O processo deverá ser dividido em 
etapas e deve-se indicar o instante em que se 
planeja iniciar e terminar cada etapa.

Cronograma da Disciplina

16

Aulas Conteúdo

24/02 Apresentação.

03/03 Introdução. Normas gerais do Trabalho de Conclusão de Curso; Definição do tema/assunto. Elaboração do
Projeto.

10/03
17/03

Entrega da 1ª Sessão de orientação cujo objetivo é encontrar um Professor Orientador e discutir assuntos 
iniciais. Apresentação da proposta de projeto.

24/03 a 
05/05

2ª Sessão de orientação. Acompanhamento do desenvolvimento do Trabalho de conclusão: 
Contextualização; Desenvolvimento dos Objetivos Geral e Específicos; Estruturação do trabalho; 
Identificação e delimitação do problema; Justificativa e Relevância do trabalho.

12/05 a 
23/06

3ª Sessão de orientação. Acompanhamento do desenvolvimento do Trabalho de conclusão: Definição da 
Metodologia; Levantamento do Referencial teórico; Revisão do Referencial teórico; Normas técnicas

23/06 a 
07/07 4ª Sessão de orientação. Período para apresentação parcial do Trabalho de conclusão.

8º e 9º Períodos
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Cronograma da Disciplina
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10º Período

Aulas Conteúdo

24/02 Apresentação.

03/03 Normas gerais do Trabalho de Conclusão de Curso; Apresentação do tema/assunto

10/03
17/03

Entrega da 1ª Sessão de orientação: Detalhamento do trabalho; Revisão do Referencial teórico em função
do trabalho desenvolvido.

24/03 a 
28/04

2ª Sessão de orientação. Acompanhamento do desenvolvimento do Trabalho de conclusão:
Desenvolvimento do trabalho proposto dentro da temática proposta (Estudo de Caso, Revisão
Bibliográfica, Projeto técnico, etc)

05/05 a 
26/05

3ª Sessão de orientação. Acompanhamento do desenvolvimento do Trabalho de conclusão:. 
Considerações finais do trabalho; Revisão do trabalho quanto as normas técnicas e a normas da escrita 
científica

26/05 a 
16/06

4ª Sessão de orientação. Período para solicitação de banca examinadora. Orientação sobre apresentação
do Trabalho de conclusão: horário, público presente, slides, postura e oratória.

16/06 a 
30/06 Periodo para as defesas perante banca examinadora.

07/07 Último dia para entrega das correções propostas pela banca examinadora.
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