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Prática Específica
(PE): 0h

EMENTA (Unidade Didática)

Análise e desenvolvimento de um sistema de informação empregando os conceitos e práticas da
engenharia de software estudados durante o curso. Documentação do sistema desenvolvido respeitando
as normas definidas na regulamentação interna do TCC.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

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 um professor do colegiado escolhido pela equipe.



FORMAS DE AVALIAÇÃO

Avaliação por uma banca, conforme o regulamento do trabalho de conclusão de curso.
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