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Professor

ELIANA JOSEFA DA SILVA
Ementa
O estudante elaborará, sob a orientação de docente, um Trabalho de Graduação, e o apresentará perante uma banca
examinadora. As disciplinas de Projetos deverão subsidiar o trabalho de graduação, com temas e propostas de projetos,
casos, etc.

Objetivo
Elaborar um trabalho de síntese criativa dos conhecimentos proporcionados pelo curso.

Metodologia
PRÁTICA

Critérios de Avaliação
Fórmula : iif(EX<>0,(((P1+P2+TR)/3)+EX)/2,(P1+P2+TR)/3)
Legendas :
TR - - TP
P2 - - P2
P1 - - P1
Exame - - Exame

Plano de Aula
1 Estudo do cenário da área profissional -> • Características do setor: ? macro e microrregiões. • Avanços
tecnológicos; • Ciclo de vida do setor;• Demandas e tendências futuras da área profissional; • Identificação de
lacunas (demandas não atendidas plenamente) e de situações-problema do setor.
2 Identificação e definição de temas para o TCC -> • Análise das propostas de temas segundo os critérios: ?
pertinência; ? relevância; ? viabilidade.3.Definição do cronograma de trabalho 4.Técnicas de pesquisa •
Documentação indireta: ? pesquisa documental; ? pesquisa bibliográfica.• Técnicas de fichamento de obras técnicas e
científicas; • Documentação direta: ? pesquisa de campo; ? pesquisa de laboratório; ? observação; ? entrevista; ?
questionário. • Técnicas de estruturação de instrume
3 Definição do cronograma de trabalho -> Definição do cronograma de trabalho
4 Técnicas de pesquisa -> • Documentação indireta: ? pesquisa documental; ? pesquisa bibliográfica.• Técnicas de
fichamento de obras técnicas e científicas; • Documentação direta: ? pesquisa de campo; ? pesquisa de laboratório; ?
observação; ? entrevista; ? questionário. • Técnicas de estruturação de instrumentos de pesquisa de campo: ?
questionários; ? entrevistas; ? formulários, entre outros.
5 Problematização -> Problematização
6 Construção de hipóteses -> Construção de hipóteses
7 Objetivos -> • Geral e específicos (para quê? para quem?).
8 Justificativa (por quê?) -> Justificativa (por quê?)

Bibliografia Basica
Bibliografia Complementar
Bibliografia Referencia
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