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1. Ementa

Elaboração e desenvolvimento final do trabalho de conclusão do curso, iniciado no semestre
anterior. Apresentação gráfico-visual e verbal da ideia, do conteúdo e do resultado do projeto.

2. Objetivos

2.1. Objetivos Gerais

Dar segmento à pesquisa desenvolvida na disciplina de TCC I e orientar o processo de
produção do projeto prático vinculado à pesquisa. 

2.2. Objetivos Específicos

Ampliar a discussão teórica sobre o assunto de TCC I;

Completar a pesquisa e formular de forma concreta o problema encontrado na disciplina de
TCC I;

Executar o projeto prático vinculado à pesquisa. 

3. Conteúdo Programático

Definição do problema;

Indicação de propostas práticas;

Elaboração do projeto prático de TCC;

Finalização do projeto de pesquisa com inclusão de relatório técnico de projeto;

Montagem de layouts, mock-ups, modelos, pranchas ou protótipos para apresentação do
projeto prático;

Apresentação para banca de TCC.

4. Metodologia

Orientação direta com os alunos e aulas em conjunto para seminário de apresentação do
desenvolvimento da pesquisa. 

5. Avaliação

A avaliação será feita por meio de banca e de acordo com o desenvolvimento dos aluno de



forma individual. 

6. Bibliografia Básica

GRESSLER, Lori Alice. Introdução à Pesquisa: projetos e relatórios. 2. ed. rev. atual. São
Paulo: Loyola, 2004. SILVA, Marcos Antonio da. Normas para elaboração e apresentação de
trabalhos acadêmicos na UCG: modalidades, formatação e referências. Goiânia: UCG, 2002.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petrópolis: Vozes, 2002.

7. Bibliografia Complementar

A bibliografia complementar é definida de acordo com o projeto do aluno.

8. Atividades Externas da Disciplina (AED)

Visitas técnicas e entrevistas relacionadas ao processo de produção do projeto prático. 

9. Cronograma

Será montado com cada aluno individualmente com base no projeto que será desenvolvido. 

10. Material de Apoio

O material de apoio será escolhido em função do TCC de cada aluno orientado
Atenção! Este Plano de Ensino é um Rascunho. Sua impressão não está liberada por se tratar de um documento não aprovado
pela PUC Goiás.

Dados da Impressão
Impresso em 07 de September de 2015 às 23:12 por 
Sua chave de acesso é B2C88AF1-1500-4123-A499-338FAD7C2E00 a partir do IP
179.182.230.215
Lembre-se, todo acesso ao Sistema Acadêmico da PUC Goiás é monitorado para sua
segurança.


