Informações sobre o Trabalho de Conclusão de Curso
Nota: todas as informações fornecidas se baseiam no regulamento estabelecido no colegiado do
curso de Ciência da Computação e de Sistemas de Informação, aprovado em Novembro de 2012.
1. O discente deve seguir a Normalização de Referências e a Normalização e apresentação de
trabalhos científicos e acadêmicos publicadas pela UFES.
◦ Eu já disponibilizei uma cópia desses documentos em meu site: http://jeiks.net
2. Para defender o TCC:
◦ Cada examinador deve receber uma cópia da Carta de Encaminhamento à Banca
Examinadora assinada pelo orientador (Apêndice D).
◦ Caso o orientador não encaminhe o discente à banca examinadora, será atribuída nota 0
(zero) na disciplina de TCC II.
◦ Até o dia 01/12/17, o discente deve entregar:
▪ O trabalho, sendo uma via impressa para cada um da banca examinadora;
▪ A Carta de Encaminhamento à Banca Examinadora (Apêndice D).
3. Cabe ao discente convidar seu orientador para a apresentação.
4. Sobre a apresentação:
◦ Será aberta à comunidade universitária.
◦ A metodologia utilizada será de livre escolha do discente.
◦ O discente terá o tempo máximo de 30 (trinta) minutos , com tolerância de 5 minutos para
mais ou para menos.
◦ Ao final do relato do discente, cada membro da banca terá o prazo máximo de 10 (dez)
minutos para suas considerações.
◦ As apresentações serão nos dias 13, 14 e 15/12/17.
5. A banca examinadora será composta de, no mínimo, três membros, sendo:
◦ Pelo orientador do discente (presidente da sessão).
◦ Um membro que seja docente do Departamento de Computação (indicado pelo orientador).
◦ Um membro qualificado na área de estudo do trabalho (indicado pelo orientador).
6. A avaliação do discente na disciplina TCC II:
◦ será composta pela média aritmética das notas atribuídas pelos membros da banca
examinadora (Apêndice C e E).
7. As correções propostas pela banca examinadora devem ser entregues ao professor da disciplina
até o dia 07/01/18.
◦ O documento deve ser uma cópia eletrônica de um arquivo único, em formato PDF.
◦ Neste documento deve constar a ficha de aprovação com as assinaturas de todos da banca
examinadora.
◦ Envie o documento ao e-mail do professor da disciplina: jacsonrcsilva@gmail.com
◦ O discente será reprovado se o documento não for enviado até essa data.
8. Compete aos discentes matriculados na Disciplina de “TCC”:
a) Prestar informações periodicamente ao Professor Orientador de TCC sobre o andamento do
trabalho, apresentando as novas etapas e as correções requisitadas.
b) Entregar as etapas estabelecidas em cronograma das disciplinas de TCC nas datas previstas
para avaliação. A falta da entrega na data prevista implica aplicação de nota “zero” naquela
avaliação. Não haverá prorrogações, devido limitações de tempo do semestre letivo;
c) Estabelecer oportunidades de orientação com o professor orientador, de comum acordo entre
ambos. Convém ressaltar que o professor orientador acompanha o trabalho em paralelo e
não tem que se adaptar às disponibilidades do discente e sim o discente se adaptar às
disponibilidades deste.

Apêndice C – Ficha de avaliação (orientador)

FICHA DE AVALIAÇÃO (ORIENTADOR)

Título:
Discente:
Data de defesa:
Orientador:
Avaliadores:

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

PESO

1. Conteúdo do Projeto de Pesquisa

1,0

2. Interesse e assiduidade

1,0

3. Preparo do TCC

3,0

4. Revisão e correção do TCC

1,0

5. Cumprimento das metas previstas nos prazos determinados

4,0

T O TAL

NOTA

10,0

* As notas devem ter no máximo 1 casa decimal.

Observações:

Data: ____/____/_________
____________________________________
(nome e assinatura do orientador)

Apêndice D – Carta de Encaminhamento à Banca Examinadora

CARTA DE ENCAMINHAMENTO À BANCA EXAMINADORA

Título:
Discente:
Data de defesa:
Local de defesa:
Orientador:
Avaliadores:

Declaro que o trabalho do discente ________________________________________ está
em condições de ser submetido à banca examinadora.

Alegre, ES, _____________________

____________________________________
PROFESSOR

Apêndice E – Ficha de Avaliação (Banca Examinadora)

FICHA DE AVALIAÇÃO (EXAMINADOR)
Discente:
Data de defesa:
Examinador:

ASPECTOS AVALIADOS
PESO NOTA
1. Organização e estrutura: ordenação lógica das divisões do
1,0
conteúdo.
2. Redação: linguagem clara, precisa e objetiva.
1,0
3. Abordagem dos temas: adequação no uso de termos técnicos.
1,0
4. Discussão e análise dos temas: interpretação e análise crítica dos
2,0
resultados obtidos.
5. Conclusão e considerações finais: embasamento e coerência.
1,0
6. Segurança: apresentação segura e respostas concretas.
1,0
7. Coerência: relacionamento entre o assunto abordado e atividades
1,0
desenvolvidas.
8. Objetividade: relato claro sem omissão de dados ou detalhes
1,0
importantes.
9. Recursos técnicos: métodos, técnicas e recursos utilizados na
1,0
apresentação.
T O TAL
10,0
* As notas devem ter no máximo 1 casa decimal.

Observações:

Data: _____/_____/________
____________________________________
(nome e assinatura do examinador)

