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PLANO DE ENSINO 
 

Informações Constantes da Ficha Modelo 1 (Resolução 30/90 – CEPE – Parte fixa) 

 Disciplina:   Trabalho de Conclusão de Curso  Código: TI166 

 Natureza: Obrigatória  ( X ) Semestral ( ) Anual  Obs. 

 Módulo:   Período letivo (recomendado): 6º semestre 

 Pré-requisito:  TI147 + TI142  Co-requisito: Não há  Carga Horária:  
( ) Presencial 
( ) Totalmente EaD  
( )___*C.H. EaD 
 (X) Ensino Remoto Emergencial 

CH Total: 15 
CH Semanal: 1 

Padrão (PD):00 Laboratório (LB): 00 Campo(CP):00 Estágio(ES):00 Orientada(OR): 15 Prática 
Específica(PE):00 

Estágio de 
Formação(EFP):00 

Extensão(EXT):00 Prática como 
componente 
curricular(PCC):00 

    

Ementa (Unidade Didática) 
 

Planejamento, especificação, projeto, desenvolvimento e implementação de sistemas de informação para o 
Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

Informações Constantes da Ficha Modelo 2 (Resolução 30/90 – CEPE) 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 
 
Não se aplica. 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Integrar os conhecimentos obtidos no curso para o desenvolvimento de sistema de informação. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Integrar o conhecimento apropriado e produzido durante o curso, aplicando-o mediante temática escolhida e 

apresentada por meio da análise e o desenvolvimento de um sistema de informação. 

Integrar o conhecimento apropriado e produzido durante o curso redigindo um relatório técnico, assegurando o 

domínio das formas de investigação bibliográfica e de documentação, a redação, a apresentação final de projeto e 

a defesa pública e verbal. 

Estimular os esforços do aluno, visando a aperfeiçoar sua capacidade criadora e de organização. 

Possibilitar a avaliação global da prática necessária ao aluno para que, uma vez graduado, possa atuar com as 

competências e habilidades necessárias ao seu desempenho. 

Possibilitar a realização de produção teórica, prática e crítica na área de formação. 

O sistema de informação a ser desenvolvido pode ter caráter científico ou industrial. Neste último caso, pode 

possuir um cliente interno ou externo à UFPR ou atender a um tema escolhido pela equipe. 

 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
 

Orientação direta, de forma remota, de um professor ou professora do colegiado escolhido ou escolhida 

pela equipe. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

1. Defesa em banca, de forma remota, constituída a critério do professor orientador e seguindo a RESOLUÇÃO 

Nº 01/18 - TADS: 

 A defesa será marcada em data definida pelo professor orientador em conjunto com a equipe, respeitando 

a data limite estipulada pelo colegiado do curso. 

 
 
Referências Bibliográficas (básica): 

1. PRESSMAN, Roger. Engenharia de Software. São Paulo : Makron Books, 1995. 
2. KRUTCHEN, Phillipe. Rational Unified Process. 2. ed. Rev. Rio de Janeiro : Ciencia Moderna, 2004. 
3. MAFFEO, Bruno. Engenharia de software e especificação de sistemas. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

 
 
Bibliografia Complementar 

1. PETER, James. Engenharia de software: teoria e prática. Rio de Janeiro : Campus, 2001. 
2. DEBONI, José Eduardo Zindel. Modelagem orientada a objetos com a UML : técnicas de análise, 

documentaçao e projeto de sistemas. São Paulo: Futura, 2003. 
3. GOLEMAN, Daniel. Trabalhando com a inteligência emocional: com foco em competências. 2. ed. São 

Paulo: Vozes, 2001. HERSEY, Paul. Psicologia pata administradores: a teoria e as técnicas da liderança 
situacional. São Paulo: EPU, 986 ALMEIDA, Walnice. 2. ed. Captação e seleção de talentos: com foco em 
competências. São Paulo: Atlas, 2009. 

 
 
 
Professor Responsável 
Alexander Robert Kutzke 
 

Caracterização da Disciplina (orientação abaixo) (Art 9o da Res. 30/90-CEPE) (Res. 59/2020-CEPE) 
Padrão ()      Laboratório ()     Campo ( )      Estágio ( )     Orientada ( )  (✔)Ensino Emergencial Remoto  

 
No caso de mais de um tipo, informe a CH estimada 

CH Padrão ()     CH Laboratório ()     CH Campo ( )     CH Estágio ()     CH Orientada (195)  

Data elaboração do plano: 29/07/2020 
 

Data de aprovação no Colegiado de Curso 29/07/2020 
 
 

Prof. João Eugênio Marinowski 
Coordenador do Curso 

 


