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TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC configura-se em
uma atividade escolar de sistematização do conhecimento
sobre um objeto de estudo pertinente à área de formação
profissional. Tal atividade, que representa o resultado de
um estudo, revela conhecimento a respeito do tema
escolhido, emanado do desenvolvimento dos diferentes
Componentes Curriculares da Habilitação Profissional.
O TCC traz como proposta uma formação profissional
pautada na interação da teoria com a prática, em um
ensino reflexivo, baseado no processo de reflexão na ação,
ou seja, um ensino que visa o aprender por meio do fazer.
A perspectiva de desenvolvimento do TCC no ensino técnico permitirá a formação de profissionais
criativos, que poderão dar conta das diferentes demandas que a prática profissional lhes impõe.
Torna-se necessária a vinculação do ensino oferecido no ambiente escolar com o mundo do
trabalho.
As atividades desenvolvidas em contexto real colocam o aluno diante de situações inusitadas, que
exigem respostas criativas e viáveis sob o ponto de vista técnico e econômico e permitem a
verificação da aplicabilidade imediata dos conceitos tratados na escola e, por conseguinte,
permitem o desenvolvimento de competências profissionais valorizadas pelo mundo do trabalho.
Ao considerar que o efetivo desenvolvimento de competências implica na adoção de sistemas de
ensino que permitam a verificação da aplicabilidade dos conceitos tratados em sala de aula, tornase necessário que cada escola, atendendo as especificidades dos cursos que oferece, crie
oportunidades para que os alunos construam e apresentem um produto final – Trabalho de
Conclusão de Curso – TCC.
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Cronograma do Planejamento de Trabalho de
Conclusão de Curso – 2º Ciclo
ETAPA DO CRONOGRAMA

Período.

Definição dos Grupos
Definição dos Temas
Desenvolvimento da Pesquisa 1º Parte
Outro:
Outro:
1º Prévia
Prazo para Troca de Tema
Prazo para Troca de Grupo
Desenvolvimento da Pesquisa 2º Parte
Outro:
Outro:
2º Prévia
Desenvolvimento da Pesquisa 3º Parte
Outro:
Outro:
Entrega da Documentação
3º Prévia
Validação do Projeto

Itanhaém,

de

de

Assinatura do Coordenador de Curso

Assinatura do Professor Orientador
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CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DO TCC
• Autenticidade
A temática do TCC deve ser extraída do contexto real da área de formação, conferindo significado
às aprendizagens do ambiente acadêmico. O trabalho não deve se limitar à reprodução de
conteúdos prontos ou à discussão pautada em situações simuladas.
• Rigor Acadêmico
O tema do trabalho deve estabelecer uma relação direta com as competências definidas no Plano
de Curso da habilitação profissional. O trabalho deverá, ainda, exigir amplitude e profundidade de
conhecimentos específicos de conceitos centrais previstos no conjunto de bases tecnológicas da
habilitação.
• Aprendizagem Aplicada
A busca de soluções para um problema extraído do contexto real da categoria deverá articular e
integrar novos saberes à base de conhecimento já existente.
• Exploração Ativa
O trabalho deverá promover a mobilização de habilidades de autogestão no processo de pesquisa
e desenvolvimento das atividades individuais e em equipe.
• Contextualização
O estudo deve ser pautado na exploração de situações reais do contexto profissional.

No texto acima esta explicando quais são as características fundamentais do TCC, portanto
responda com suas palavras a questão abaixo:

a) Como você pretende abordar tudo que aprendeu ao longo do curso, no seu TCC?
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ESCOLHENDO O TEMA DO TCC
Temas de monografias ou de TCC são geralmente uma das
maiores fontes de preocupação para o jovem aluno que se
vê às voltas com a finalização de seu curso acadêmico.
Obviamente, ninguém quer ver uma monografia mal
delineada e despreparada, de modo que é essencial que o
autor tenha ao menos alguma idéia sobre o que gostaria de
escrever, visando seu interesse, mas também o interesse do
público seja este o professor orientador, a escola ou
qualquer outro.
No entanto, deve-se ter em mente que em primeiro lugar
deve vir o tema ou problema ou assunto do trabalho, e o
restante será uma conseqüência. Este direcionamento no
enfoque da realização do trabalho é um avanço,
minimizando o trabalho do autor.
O tema do TCC deve ter alguma relação com você e com o curso, afinal o autor deve estar apto
para escrever sobre o assunto.
Tente abordar um tema que seja confortável para você e/ou seu grupo, mas que traga alguma
inovação. Ninguém gosta de ler um TCC que não tenha nada inovador. Pode-se buscar vários
exemplos de como enriquecer o seu enfoque inicial, seja a partir da abordagem do tema em um
determinado foco, ou ainda, uma pesquisa relacionada a um assunto pouco conhecido pelo
público alvo.
Assim, é essencial que o tema de monografias ou de TCC tenha algum significado. Você sempre
deverá ter em mente que várias outras pessoas lerão seu trabalho e, conseqüentemente, este será
analisado. Quanto mais significativo e importante for o tema escolhido, mais atrativo será seu TCC.
Para você conseguir escolher um tema mais adequado a você e ao curso, analise alguns pontos:

 Sobre o que você gostaria de desenvolver?
 O que interessa a você, qual a matéria que mais o atraiu durante o curso?
 Qual o seguimento profissional do curso que você mais se identifica e gostaria de seguir?
No entanto, muitos autores buscam temas bastante inovadores e interessantes, mas de realização
impossível, descobrindo, no meio do caminho, que não poderão terminar seu trabalho
monográfico por falta de material de estudo, principalmente se não há suficiente bibliografia para
suas pesquisas ou se esta demandar um caso prático impossível de ser realizado. Seu TCC deve
apresentar um resultado sólido e uma conclusão de TCC adequada.
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O tema tem a dimensão de interesse mais abrangente, enquanto o problema originário do tema é
mais especifico, mais claro, compreensível e operacional, pois pontua uma questão, uma
indagação para um projeto de pesquisa.

 A apresentação do problema de forma interrogativa confere maior clareza sobre o objetivo a

ser trabalhado, e facilita a busca de soluções, respostas e evita desvios da proposta.
O refinamento do tema facilitará o trabalho, pois terá uma proposta mais delimitada.
O tema deve possuir os seguintes aspectos: PERTINÊNCIA, RELEVÂNCIA E VIABILIDADE.

Agora que já entendemos a importância do Tema e o foco que deve ser dado. Pesquise em dicionários,
internet , etc... E explique o que as questões abaixo querem dizer sobre o seu tema de TCC.

O que você entende por pertinência?

O que você entende por relevância?

O que você entende por viabilidade?
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Faça o refinamento do tema abaixo, propondo mais três possíveis temas refinados, originários do
tema abrangente.
TEMA:

Robótica e Automação
PROPOSTAS DE REFINAMENTO DO TEMA

01.

Como a robótica e a automação mudaram nossa sociedade no século que passou?

02.
03.
04.

Agora mais voltado à área do curso, escolha um dos temas e faça quatro temas refinados para o
tema abrangente. Depois faça uma explanação sobre o foco do tema refinado escolhido,
explicando principalmente quais as situações problemas e quais as possíveis soluções que se
pretende trabalhar.
TEMA 01:
TEMA 02:
TEMA 03:
TEMA 04:

O uso da internet na educação. ( )
Vendas pela internet. ( )
Banco de Dados em empresas. ( )
Jogos on line. ( )
PROPOSTAS DE REFINAMENTO DO TEMA

01.
02.
03.
04.
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O grupo do TCC deverá delimitar o tema do Pré TCC, preenchendo a ficha de TCC desta Unidade
de Ensino técnico, respeitando os critérios e elaborando o tema conforme tratado nesta aula. Veja
abaixo mais explicações e apresente seu tema na data Marcada.
Não esqueça que na hora de escolher o tema, deve-se estar atento à:


Selecionar um assunto com base no interesse dos pesquisadores (alunos que desenvolverão o trabalho);



Estabelecer correlação do tema com o ambiente profissional da habilitação;



Identificar um assunto que mereça ser abordado, por conta de sua relevância, e que tenha condições de ser
formulado, delimitado e desenvolvido com os recursos disponíveis;



Não basta gostar do tema, é preciso ter aptidão, ser capaz de desenvolvê-lo;



Na escolha do tema, o tempo deve ser um fator a ser considerado. O tempo disponível para realização do
trabalho deve ser compatível com o nível de dificuldade (complexidade) do tema selecionado;



O fator econômico deve ser ponderado.

Quem será o seu grupo de TCC?

Qual será o tema do seu TCC?

A viabilidade deve ser colocada na sua documentação através da entrevista e/ou pesquisa de mercado feita
baseada no seu tema, então o grupo do tcc deve:
a) Realizar a Pesquisa de Viabilidade.
b) Explicar a Pertinência do Projeto
c) Relevância
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O QUE ? SITUAÇÃO PROBLEMA

O que?
PROBLEMA:

Delimitação do problema – trazer o problema
principal. O que é que esta sendo tratado?
Todo TCC, deve tratar as situações problemas, pois o
principal foco do TCC, é mostrar algo da área de
trabalho da formação profissional do aluno, e trazer o principal problema que o trabalho irá
abordar, e mostrar possíveis soluções, resultados etc...

Observe o trecho abaixo, que se trata de um TCC, cujo tema é:

AS ORIGENS E COMPOSIÇÃO DO LIXO
Para OLIVEIRA (1996) não há na terra animal que mais claramente tenha deixado sinais de
sua passagem, na forma de acúmulo de lixo, do que nós. Muito do que conhecemos sobre o
homem primitivo, seus hábitos alimentares e costumes sociais, descobrimos através do lixo que
deixou. Tal é o caso dos sambaquis, montes de restos de conchas e outros resíduos de povos que
viveram há milhares de anos. Nos biomas naturais, o solo possui uma dinâmica pela qual os restos
orgânicos dos seres vivos, o seu lixo, na maioria poderiam ser reciclados e reaproveitados, mas são
decompostos no próprio solo retornando a natureza. Nas cidades ao contrário, isso não acontece.
A ausência de reciclagem produz o acúmulo do lixo, criando graves problemas ecológicos e de
saúde pública. Segundo DELTA (1991), no conceito popular, lixo são os resíduos sólidos,
provenientes de atividades humanas, em zonas urbanas. São objetos e materiais que não possuem
valor.
Ao jogar fora uma série de produtos ou sobras que não necessita, o homem produz o lixo.
O lixo pode ser gasoso, como o monóxido de carbono expelido pelos carros; líquido em maior
parte todo tipo de esgoto, ou sólido. O lixo sólido compreende um número incalculável de objetos,
como: embalagens plásticas e de papel, vidros, latas, ferro velho, sobras de alimentos etc., se esse
lixo não for tratado de maneira adequada, a sujeira e o mau cheiro se acumularão atraindo
insetos, ratos e outros animais portadores de doenças.
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Agora que você já leu o Trecho do TCC acima, identifique 5 situações problemas que o mesmo tenta
resolver no trabalho “AS

ORIGENS E COMPOSIÇÃO DO LIXO”.

03
Descreva detalhadamente qual a situação problema do seu tema de Pré TCC, não esqueça que a situação
problema só e percebida quando se pergunta O QUE? – Ou seja, devemos saber o que é o tema e o que
ele quer apresentar de problemas, para propormos soluções.

10
MICHELLE BARBOSA ARAÚJO
michelle_inf@yahoo.com.br

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

04
Coloque em Itens as quatro ou menos, situações problemas do seu tema de Pré - TCC.

1.

3.

2.

4.

05
Agora que já delimitou a situação problema do seu TCC, apresente soluções para cada situação problema
que deve ser tratado no seu TCC, e depois documente este item Situação Problema no seu Projeto
conforme o exemplo de TCC.
SITUAÇÃO PROBLEMA

SOLUÇÃO QUE SERÁ APRESENTADA
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INTRODUÇÃO
A introdução de uma Monografia deve funcionar como um
apanhado geral do que é proposto como objeto de estudo e
temática abordada no corpo do trabalho. Pode-se dizer que uma
boa introdução deve discorrer levemente sobre o tema escolhido,
apresentando um esboço da linha de pensamento exposta no
conteúdo propriamente dito da Monografia
POR QUE?

JUSTIFICATIVA

A justificativa é o ponto principal de uma
introdução. Explicar o porquê de elaborar o
trabalho traduz a importância do mesmo.
A introdução é uma parte fundamental em qualquer gênero de monografia, não somente do TCC, assim
como de qualquer outro trabalho de pesquisa, pois é o elemento que nos permite iniciá-lo de um modo
organizado e gradual. Este tópico pode ser considerado, com propriedade, como o capítulo inicial da
monografia de TCC, e em tal sentido suas dimensões são normalmente mais longas do que as de um
prefácio, já que abrange diferentes, e às vezes complexos, temas.
Em uma introdução ideal de TCC normalmente são apontados diversos conteúdos gerais de necessária
exposição para o melhor entendimento por parte do leitor da monografia. Entre eles, esquematicamente,
podemos mencionar os seguintes:


Antecedentes da pesquisa realizada para o TCC:

Outros trabalhos do mesmo tipo que serviram de exemplos para a elaboração do seu trabalho.


Ponto de partida ou enfoque com o que se abordam o problema central do TCC.

Explicar com suas palavras do que seu trabalho esta tratando, focando no assunto central.


Objetivos, gerais e específicos, do TCC realizado.

Colocar claramente quais são os objetivos gerais que este trabalho pretende, e principalmente os específicos.


Conceituações básicas, importantes para situar melhor o seqüente desenvolvimento de idéias da monografia.

Deve-se ter base em outros autores e citá-los.
Uma boa introdução de Monografia não pode ser breve demais e nem extensa em demasiado, de forma a
abduzir para si o que de fato é estudado e aprofundado no corpo da redação monográfica. Duas laudas
(páginas) geralmente se fazem suficiente para uma introdução bem elaborada.
Ao construir a introdução da Monografia seu autor deve ter em mente que está confeccionando seu cartão
de visita, ou seja, deve deixar claro, os atributos e linha de pesquisa realizada em todo o restante do
conteúdo monográfico. Assim, uma introdução da Monografia realizada com maestria torna seu conteúdo
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atraente e convidativo, não só pela questão da nota a conseguir, mas por fazer jus à excelência das páginas
que discorrerão e elucidarão um tema específico.

Em um TCC, na introdução devemos colocar também dois iten:
OBJETIVOS

PARA QUÊ?

Colocar os objetivos gerais do assunto, ter uma
visão geral, abrangente.

OBJETIVOS

PARA QUÊM?

Colocar os objetivos específicos sobre o assunto.
caráter mais concreto que permite, de um lado,
atingir o objetivo geral e, de outro, aplicá-lo a
situações particulares.

Faça um comparativo sobre o Estudo do TCC, onde você irá colocar os objetivos gerais e os específicos.

OBJETIVOS GERAIS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
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06

Atividade Individual
Coloque (V) ou (F) para as afirmações abaixo.

(

) A introdução apresenta a idéia central do texto elaborado para o TCC.

(

) A introdução deve ser feita de forma direta e abreviada.

(

) Para fazer a introdução deve ser feito um levantamento sobre o assunto a ser abordado.

(

) Pode-se acrescentar na introdução pontos que não tem no TCC, mais tem a ver com o tema.

(

) É na Introdução que você apresenta o seu trabalho para o leitor.

(

) Deve ser bem sucinto e esclarecedor e ter, no máximo, 10% de páginas do conteúdo da obra.

(

) Introdução é uma espécie de justificativa do tema que foi elaborado.

(

) Na introdução você escrever do que se trata o seu trabalho.

(

) A introdução não tem um máximo de linhas nem páginas, mais deve ser coerente com o trabalho.

07

Atividade Individual

Observe os seguintes trechos sobre educação à distância, e coloque um (X), no que você identificar como
INTRODUÇÃO. Justifique suas afirmações.

No mundo atual a educação à distancia é uma modalidade de
ensino que consolida como alternativa pedagógica. Tal fato
vincula-se às possibilidades do uso mais intenso de
tecnologias de informação e comunicação...
(

)É UMA INTRODUÇÃO ( )NÃO É UMA INTRODUÇÃO
JUSTIFIQUE

Anualmente , o Nead tem participado na organização, ou no
apoio ao “Seminário Educação”, promovido pelo UFMT, desde
1992. Segundo Martins(1990,p.64-65), em um estudo
realizado na Uned, da Espanha...
(

)É UMA INTRODUÇÃO ( )NÃO É UMA INTRODUÇÃO
JUSTIFIQUE

08
Entregar uma Prévia Introdução do seu projeto de TCC, focando nos objetivos e justificativas do Projeto.
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ESTUDO DO CENÁRIO PROFISSIONAL
O estudo do cenário da área profissional, tem a função de
apresentar as responsabilidades do profissional da área perante
o TCC. Pois é uma justificativa de sua capacidade para
desenvolver o trabalho.
O estudo da área profissional do estudante deve esclarecer para
ele, e para eventuais leitores, os pontos fundamentais deste
profissional para o mercado de trabalho e suas funções na
sociedade atual.

Este estudo visa:


Possibilitar a compreensão dos aspectos sociais, técnicos e culturais de uma situação real de trabalho;



Fazer o aluno conhecer os possíveis seguimentos de trabalho pertinentes a sua formação



Exploração de situações reais do contexto profissional.

PARA REALIZAR O ESTUDO DA ÁREA PROFISSIONAL DEVE ATENTAR-SE SOBRE ALGUNS ITENS:







Histórico da profissão.
Especificação geral sobre as funções do profissional da área;
Levantamento de empregabilidade deste profissional;
Inovações do setor (processo e produtos), estudo de tendências;
Identificação e classificação dos diferentes segmentos que compõem o setor.

09
Faça uma pesquisa sobre o cenário profissional da sua área. Utilize os tópicos apresentados acima, devendo inclusive
acrescentar mais pontos importantes sobre sua área de atuação. Deve ser entregue impresso ou manuscrito para
correção na data estipulada
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REFERENCIAL TEÓRICO – Pesquisa e Desenvolvimento.
O referencial teórico é indispensável para o TCC, pois
ele é o embasamento em pesquisa que sustenta a sua
temática do problema trabalhado. O referencial teórico
deve ser baseado na atualidade. Para elaborar um
referencial teórico, além da pesquisa em livros e
internet, existe muitas vezes a necessidade de se fazer
uma pesquisa de campo e tirar uma amostragem.

As fontes documentais apropriadas para a elaboração de um TCC a partir de uma pesquisa teórica podem
ser, entre outras:

 Documentos escritos, como livros, jornais, revistas, atas notariais, tratados, enquetes e conferências escritas;
 Documentos fílmicos, como filmes, slides, fílmicas;
 Documentos gravados, como discos, fitas e cassetes, inclusive documentos eletrônicos como páginas web.

POR SUA VEZ, PODE-SE TAMBÉM DIZER QUE OS ESTUDOS DOCUMENTAIS TEÓRICOS SÃO:

1.- Estudos de desenvolvimento teórico: apresentação de novas teorias, conceitualizações ou modelos
interpretativos originais do autor, a partir de análise crítica de informação empírica e teorias existentes,
seja em outras monografias de TCC ou em outras fontes.

2.- TCC de revisões críticas do estado do conhecimento: integração, organização e avaliação da informação
teórica e empírica existente sobre um problema, focalizando no progresso da pesquisa atual e possíveis
vias para sua solução, na análise da consistência interna e externa das teorias e conceitualizações para
assinalar, no TCC, suas falhas ou demonstrar sua superioridade de umas sobre outras, ou em ambos os
aspectos.

3.- Monografias de estudos de educação comparada: análise de semelhanças, diferenças e tendências
sobre características ou problemas da educação no contexto de realidades socioculturais, geográficas ou
históricas diversas, com fundamento em informação publicada na forma de monografia ou outras fontes.

4.- Estudos monográficos de pesquisa histórica, literária, geográfica, matemática ou outros próprios das
especialidades dos subprogramas, que cumpram com a características assinaladas no numeral anterior.
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AO DESENVOLVER A PESQUISA DE TCC, ENTRE OUTROS SABERES, APRENDE-SE A:

 Delimitar um problema;
 Descobrir e reunir informação adequada;
 Classificar os materiais;
 Estabelecer contatos com personalidades e instituições;
 Aceder à informação e exercitar o espírito crítico;
 Comunicar os resultados por escrito e expressar-se oralmente frente a um auditório.

ETAPAS FUNDAMENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TCC:

O tema já foi definido, e agora será iniciado o seu TCC, para começar devemos escrever o primeiro
item que será abordado no seu TCC. O primeiro passo a ser feito é apresentar o seu tema, não é a
introdução, mais sim ao que ele se refere, o seu desenvolvimento. Neste ponto iremos trabalhar
“O QUE “, e apresentar também a situação problema.
EXEMPLO:

1. O QUE É VENDAS ON LINE.
E começar a explicar o que é vendas pela internet, como esta o mercado para vendas on-line etc...
1.1. O que é necessário para efetuar-se vendas on line.
E colocar tudo que é necessário para efetuar uma venda e uma compra pela internet...
1.2. Problemas encontrados nas compras pela internet.
Delimitar todos os problemas encontrados para o desenvolvimento deste sistema de venda e
também problemas encontrados no cotidiano do processo normal de vendas pela internet.
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TENDÊNCIAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA
Pesquisa Bibliográfica
A pesquisa bibliográfica constitui um tipo específico de
pesquisa e também constitui a primeira parte de
qualquer outro tipo de pesquisa. Esse tipo de pesquisa
serve como inspiradora para novos fatos que não foram
observados.
Também
objetiva
sistematizar
conhecimentos dentro de determinada temática.
A pesquisa bibliográfica ainda é muito utilizada para
aumentar a reflexão existente em determinada área de
conhecimento. É nessa perspectiva que a pesquisa
bibliográfica é mais utilizada. Principalmente na filosofia
e nas ciências sociais de uma forma geral. Nas
universidades é solicitada ao aluno uma pesquisa bibliográfica sobre determinado tema a partir da
consulta a alguns livros. Esse é um tipo de pesquisa bibliográfica para ajudar a aprendizagem do
aluno sobre determinada temática.
O trabalho de conclusão de curso já exige uma seriedade maior. A monografia de conclusão do
curso é o resultado de uma pesquisa bibliográfica.
A pesquisa, seja bibliográfica ou de outra natureza, precisa resolver problemas, precisa confrontar
resultados ou idéias, enfim, precisa ser crítica. A pesquisa bibliográfica deveria ser o primeiro tipo
de pesquisa ensinado aos alunos, pois é a base para as demais. A mesma é desenvolvida a partir
de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Os principais
livros de referência informativa são: dicionários, enciclopédias, anuários e almanaques. As
principais publicações periódicas são os jornais e as revistas. A principal vantagem da pesquisa
bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.

Pesquisa de Campo
Pesquisa de campo é aquela que, pela natureza do seu objeto de estudo, não pode ser realizada
num laboratório. A mesma é um esforço para se estudar cientificamente os fenômenos que não
são passíveis de experiências em laboratório. As pesquisas de campo são aquelas realizadas no
local onde os fenômenos aparecem.
Várias são as formas de experimentações desenvolvidas para se estudar os fenômenos nos seus
próprios lugares. Psicólogos, sociólogos, antropólogos, educadores, enfim, todos aqueles que
lidam com pesquisa de campo estão conscientes de que necessitam elaborar algum tipo de
experimento para inquirir o real. Sempre que possível, deve o pesquisador esforçar-se para criar
experimentos e desenvolver técnicas que possibilitem uma coleta de dados eficiente para
esclarecer o real. Dessa forma, a pesquisa de campo é um tipo de pesquisa que comporta desde a
pesquisa etnográfica, de observação, registro e descrição dos fenômenos, até aquelas pesquisas
experimentalmente bem estruturadas. O diapasão de possibilidades experimentais e de diferentes
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metodologias utilizadas caracteriza-lhe como um tipo de pesquisa que abrange os mais diferentes
fenômenos.

Pesquisa de Laboratório
A pesquisa de laboratório é a pesquisa clássica. É a pesquisa identificada com os propósitos da
ciência moderna. É a pesquisa desenvolvida pélas ciências dos fatos controláveis e redutíveis às
técnicas laboratoriais. Esse tipo de pesquisa é a eleita pelas ciências da natureza, principalmente a
física experimental. O laboratório é o lugar onde o real é aprisionado sob determinados
procedimentos. No laboratório é possível se isolar o objeto de estudo das influências de qualquer
tipo. Assim, o resultado das modificações apresentadas após as intervenções experimentais é o
mais confiável possível. Os fenômenos físicos, químicos e biológicos são passíveis de
enquadramento experimental dentro de um laboratório. Isso lhes garante maior desenvolvimento
de resultados confiáveis.
A pesquisa de laboratório é caracterizada pela experimentação na qual se observa a influência da
presença de determinada ação ou elemento de um outro determinado. É observada a influência
da variável independente sobre a variável dependente. Modifica-se a variável independente para
ver o que acontece com a variável dependente. Essa pesquisa permite repetir o experimento
quantas vezes forem necessárias. São inúmeras as vantagens da pesquisa desenvolvida num
laboratório sobre a pesquisa desenvolvida no campo. A principal delas é o controle das variáveis.
Alguns pesquisadores mais radicais quanto ao controle dos experimentos não admitem como
científicos os conhecimentos adquiridos fora de laboratório.
Nesse caso, só os fenômenos da natureza poderiam ser estudados de forma científica. A pesquisa
de laboratório está sujeita às mesmas fases dos demais tipos de pesquisa. Em síntese, poder-se-ia
dizer que essas fases se dividem em três: o projeto0 de pesquisa, onde todo o planejamento é
delineado; a coleta de dados; o relatório de pesquisa ou comunicação dos resultados.

Pesquisa Documental
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre
ambas está na natureza das fontes. Essa pesquisa vale-se de materiais que não receberam ainda
um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da
pesquisa. Na pesquisa documental, as fontes são muito mais diversificadas e dispersas. Há, de um
lado, os documentos "de primeira mão" , que não receberam nenhum tratamento analítico. Há os
documentos de Segunda mão, que de alguma forma já foram analisados, tais como: relatórios de
pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas etc.
A mesma apresenta uma série de vantagens, uma delas está em seu custo, em muitos casos,além
da capacidade do pesquisador, exige apenas disponibilidade de tempo, o custo da pesquisa tornase significativamente baixo. Outra vantagem da pesquisa documental é não exigir contato com os
sujeitos da pesquisa. As críticas mais freqüentes a este tipo de pesquisa referem-se à nãorepresentatividade e à subjetividade dos documentos. O problema da objetividade é mais crítico;
contudo, este aspecto é mais ou menos presente em toda investigação social. Por isso é
importante que o pesquisador considere as mais diversas implicações relativas aos documentos
antes de formular uma conclusão definitiva.
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Pesquisa Experimental
A pesquisa experimental consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que
seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a
variável produz no objeto. Suas modalidades mais comuns nesse tipo de pesquisa são:
1. Experimentos "apenas depois". Neste caso são constituídos dois grupos: "grupo experimental" e
"grupo de controle".
2. Experimentos "antes - depois" com um único grupo. Este é o esquema mais simples de
experimentação.
3. "Antes - depois", com dois grupos.
São indiscutíveis as vantagens da pesquisa experimental, boa parte daquilo que se conhece nas
ciências físicas e biológicas foi obtido mediante procedimentos experimentais. Contudo, a
pesquisa experimental, torna-se, em boa parte dos casos, inviável quando se trata de objetos
sociais.

Pesquisa Ex-Post-Facto
Na pesquisa ex-post-facto, tem-se um "experimento" que se realiza depois dos fatos. Neste tipo
de pesquisa são tomadas como experimentais situações que se desenvolveram naturalmente e
trabalha-se sobre elas como se estivessem submetidas a controles. O raciocínio aqui utilizado em
nada difere do adotado na pesquisa experimental; apenas os fatos são diferentes porque na
pesquisa ex-post-facto são espontâneos. Nos estudos que envolvem a sociedade global, a pesquisa
ex-post-facto é insubstituível, posto que é a única que possibilita a consideração dos fatores
históricos, que são os fundamentais para a compreensão das estruturas sociais. As pesquisas deste
tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja
conhecer. Na maioria dos levantamentos, não são pesquisados todos os integrantes da população
estudada. Dentre as principais vantagens dos levantamentos estão:
 Conhecimento direto da realidade;
 Economia e rapidez;
 Quantificação.
 Dentre as principais limitações dos levantamentos estão:
 Ênfase nos aspectos perspectivos;
 Pouca profundidade no estudo das estrutura e dos processos sociais;
 Limitada apreensão do processo de mudança.
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Estudo de Caso
O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos,
de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento. Atualmente, este estudo é
adotado na investigação de fenômenos das mais diversas áreas do conhecimento. E pode ser visto
como técnica psicoterápica, como método didático ou como método de pesquisa. A maior
utilidade do estudo de caso é verificada nas pesquisas exploratórias. Por sua flexibilidade, é
recomendável nas fases iniciais de uma investigação sobre temas complexos, para a construção de
hipóteses ou reformulação do problema.
Dentre suas principais vantagens e limitações estão:
 O estímulo a novas descobertas;
 A ênfase na totalidade;
 A simplicidade dos procedimentos.
 A mais grave limitação refere-se à dificuldade de generalização dos resultados obtidos.

Pesquisa-Ação
A pesquisa-ação tem sido tem sido objeto de bastante controvérsia. Em virtude de exigir o
envolvimento ativo do pesquisador e a ação por parte das pessoas ou grupos envolvidos no
problema, a pesquisa-ação tende a ser vista em certos meios como desprovida da objetividade
que deve caracterizar os procedimentos científicos.
A respeito, porém, destas críticas, vem sendo reconhecida como muito útil, sobretudo por
pesquisadores identificados por ideologias "reformistas" e "participativas". Pesquisa Participante A
pesquisa participante, assim como a pesquisa-ação, caracteriza-se pela interação entre
pesquisadores e membros das situações investigadas. A pesquisa participante envolve posições
valorativas, derivadas, sobretudo do humanismo cristão e de certas concepções marxistas. Além
disso, a pesquisa participante mostra-se bastante comprometida com a minimização da relação
entre dirigentes e dirigidos e por essa razão tem-se voltado sobretudo para a investigação junto a
grupos desfavorecidos, tais como os constituídos por operários, camponeses, índios etc.

Pesquisa Teórica
É aquela que monta e desvenda quadros teóricos da referência. Alguns procedimentos são
fundamentais para a formação de um quadro teórico de referência, a saber:
O conhecimento criativo dos clássicos é uma das formas mais comuns dessa pesquisa.
Domínio da bibliografia fundamental,
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Onde produção existente.
Verve crítica, instalando a discussão aberta como caminho básico do crescimento científico;
Tomamos conhecimento da Pesquisa Metodológica
Refere-se aos instrumentos de captação ou de manipulação da realidade. Está associada a
caminhos, formas, maneiras e procedimentos para atingir determinado fim.
A ciência começa quando não se reconhecem evidências dadas. Busca os problemas no
conhecimento através da realidade. Não há amadurecimento científico sem amadurecimento
metodológico.

Pesquisa Empírica
Voltada para a experiência, observando os fenômenos. Manipula dados, fatos concretos. Procura
traduzir resultados em dimensões mensuráveis. Traz a teoria para a realidade concreta. Sabendo
usar a dedicação empírica, chega a ser um remédio para as ciências sociais.

Pesquisa Prática
É realizada através do teste prático de possíveis idéias ou posições teóricas. Também é uma forma
de descobrir a realidade. A prática e a teoria devem caminhar juntas. Prática é, sobretudo a
tomada de posição explícita, de conteúdo político, diante da realidade

10
Neste momento do seu TCC, o grupo irá fazer uma pesquisa sobre toda Fundamentação teórica no que diz
respeito à:
a)
b)
c)
d)

Tipo de Programação que esta Trabalhando ( POO ou Estruturada)
Explicar todo conceito baseado no tipo de programação que esta trabalhando
Teoria sobre os softwares utilizados no projeto
Teoria sobre o tema escolhido.
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DESENVOLVENDO O PROJETO
Agora iremos iniciar o 3º Ciclo do Curso, então iremos retomar nosso Trabalho de Conclusão
de Curso, continuando a desenvolver os elementos pré textuais, porem sem esquecer de que é
necessário desenvolver o projeto em si. Para isso vamos analisar o projeto e ver o que é
necessário ser mudado. Então vamos conversar sobre possíveis trocas, dúvidas e pontos a serem
retirados ou acrescentados em seu trabalho. Modificado o que é necessário, vamos fazer a
inscrição do seu TCC e valida-lo para apresentação no final do semestre.

PRIMEIRAS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO TCC.
Parte I: Elementos pré-textuais (possuem este nome por aparecerem antes do trabalho propriamente
dito)
SUMÁRIO
RESUMO
EPÍGRAFE
AGRADECIMENTO
DEDICATÓRIA
FOLHA DE APROVAÇÃO
ERRATA
FOLHA DE ROSTO
CAPA

Para continuar a Trabalhar o TCC dentro das Normas, use a apostila de Normas de TCC da ETEC Itanhaém
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