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EMENTA (Unidade Didática) 

 
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para o Curso Superior de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas estará sujeitos ao cumprimento das normas gerais da UFPR para 
trabalhos desta natureza, bem como às normas que seguem: 

• Proporcionar a aplicação dos conhecimentos teóricos e o aperfeiçoamento e desenvolvimento 
de habilidades e atividades indispensáveis ao desempenho profissional; 

• Possibilitar o aprimoramento das práticas e métodos assimilados no curso, adaptando-se às 
exigências do mercado de trabalho e os mecanismos de modernização tecnológica em atuação 
nas áreas de conhecimento específico. 

 
Somente serão aceitos trabalhos relacionados com as atividades profissionais relacionadas com os 
objetivos e finalidades do curso e aprovados pelo colegiado do curso. 
 
As propostas de trabalho deverão ser encaminhadas considerando-se o desenvolvimento por grupos de 
alunos no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco). 
 
As propostas deverão contemplar no mínimo: 

1. Matrícula e nome dos alunos responsáveis pela proposta; 
2. Objeto da proposta; 
3. Justificativa; 
4. Resultados esperados; 
5. Recursos necessários; 
6. Cronograma básico; 

 
Os trabalhos deverão ser desenvolvidos preferencialmente nos laboratórios do Setor Escola Técnica da 
UFPR. 
 
Caberá ao orientador o acompanhamento e avaliação das atividades no desenvolvimento das tarefas 
relacionadas ao projeto através de relatórios mensais elaborados pelos alunos. 
 
Além da proposta que foi objeto de análise do colegiado do curso, caberá ao professor orientador 
instruir os alunos a respeito das construção do projeto detalhado em todas as suas etapas (planos 
estratégicos e operacionais), detalhando atividades, prazos, recursos e demais componentes 
gerenciáveis aplicáveis ao projeto. 
A avaliação do desempenho do aluno nesta atividade curricular respeitará o estabelecido na Resolução 
no 37/97-CEPE, capítulo X, seção II, artigo 99, bem como a metodologia estabelecida abaixo: 
 
Elaboração de relatório final de conclusão da disciplina que deverá ser apresentado perante banca 
examinadora composta por 3 pessoas, presidida pelo professor orientador. Além do professor 
orientador, deverá compor esta banca pelo menos mais um professor da área de informática. Os demais 
membros podem ser professores de outras áreas ou profissionais relacionados com atividades de 
informática; 
 
O resultado final da avaliação será determinado pela aplicação da seguinte relação matemática: 

RF = (50 x MRM + 50 x MBE) 
100 

RF è Resultado final da avaliação; 
MRM è Resultado da média aritmética simples extraída a partir dos resultados 

das avaliações objetivas dos relatórios mensais de acompanhamento; 



  
	

BEM è Resultado da média aritmética simples extraída a partir dos resultados 
das avaliações objetivas atribuídas pelos membros da banca 
examinadora. 

 
Será exigida freqüência mínima de 80% (oitenta por cento) para obtenção de aprovação na disciplina. O 
professor orientador estabelecerá o cronograma de atividades juntamente com o aluno e este 
instrumento servirá de base para a verificação da freqüência. 
 
O resultado final da avaliação deverá ser homologado pelo colegiado de curso e divulgado através de 
edital. 
 
Caberá recurso ao resultado no prazo de 72 horas da publicação em edital, conforme estabelecido. 
 
A primeira instância de análise do recurso deverá ser a própria banca examinadora que procedeu a 
avaliação. 
 
Mantido o resultado, caberá o aluno manifestar em até 72 horas sua discordância para re-análise 
através de outra banca, com os mesmo critérios, num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a qual 
deverá ser designada pelo colegiado do curso. 
 
Uma vez aprovadas as propostas e designados os professores orientadores, caberá à coordenação do 
curso comunicar aos envolvidos os resultados, iniciando-se automaticamente a contagem do tempo 
para efetivação da proposta. 
 
Chefe de Departamento:   ___________________________________ 
 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
  

	


