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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

REDES DE COMPUTADORES 2015-1 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 TCC 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

68 6° 

 
EMENTA 

Elaboração de pesquisa, fundamentada na prática pedagógica relacionada a área de 
formação. 

Apresentação de um trabalho de conclusão de curso (TCC), Artigo Cientifico, como 
resultado da pesquisa realizada durante o semestre. 

 
OBJETIVOS 

Geral: 

� Reconhecer as qualidades inerentes ao espírito científico, oferecendo subsídios 
para que o aluno possa empregar métodos e técnicas de investigação numa 
atividade teórica e/ou prática de pesquisa.  

 

Específicos:   

� Consolidar as experiências anteriores de Iniciação Científica na produção de um 
artigo. 

� Configurar uma rotina de organização, orientação e elaboração do texto do 
artigo. 

� Desenvolver procedimentos de sistematização e interpretação de dados. 

� Converter dados da pesquisa em tópicos do artigo. 

 



 2 

 
PERFIL DO EGRESSO 

O egresso de um curso de Bacharelado em Ciência da Computação deve reunir 

conhecimentos básicos para a aplicação da ciência e da tecnologia, para o 

desenvolvimento tecnológico e científico e possuir atuação profissional voltada para 

a qualidade, o compromisso social, o compromisso organizacional e a ética. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

� A pesquisa como produção conjunta: organização, orientação para a construção 
do texto do artigo cientifico. 

� A pesquisa bibliográfica: leitura e resenhas. 

� A pesquisa documental: fontes e coleta de dados. 

� A pesquisa de campo: atividades e coleta de dados. 

� A sistematização: convertendo dados em análises e considerações dos tópicos 
do texto do artigo cientifico. 

� Diretrizes para redação de texto científico. 
 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas e orientação individual para cada aluno durante o semestre letivo. 

Trabalho individual durante o semestre letivo. 
 

AVALIAÇÃO 

O conjunto das atividades desenvolvidas pelo aluno corresponde ao Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), apresentado na forma de um artigo científico. 

Serão avaliados os seguintes aspectos em relação ao TCC: 

Originalidade da redação; organização segundo as normas técnicas da ABNT; 
pertinência do tema à área do curso; aprofundamento da revisão teórica; e 
adequação metodológica aos objetivos do trabalho. 

Domínio do conhecimento, clareza e objetividade durante a apresentação. 

Atendimento às orientações fornecidas e pontualidade no cumprimento dos prazos e 
tarefas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6021:  Informação e 
documentação – publicação científica impressa – apresentação. Rio de Janeiro, 
2003. 

 

_____. NBR 6022:  Informação e documentação – artigo em publicação periódica 
científica impressa – apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 
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_____. NBR 14724:  Informação e documentação – Trabalhos Acadêmicos – 
apresentação. Rio de Janeiro, 2005. 

 

_____. NBR 15287:  Informação e documentação – Projetos de Pesquisa – 
apresentação. Rio de Janeiro, 2005. 

  

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia da Pesquisa para a Ciência da 
Computação . Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SEVERINO A. J. Metodologia do Trabalho Científico . 22. ed. São Paulo: Cortez, 
2002. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023:  Informação e 
documentação – Referências - Elaboração. Rio de Janeiro, 2003. 

 

_____. NBR 6024:  Numeração Progressiva das Seções de um Documento. Rio de 
Janeiro, 2003. 

 

_____. NBR 6027:  Informação e documentação – Sumário – apresentação. Rio de 
Janeiro, 2003. 

 

_____. NBR 6028:  Informação e documentação – Resumo – apresentação. Rio de 
Janeiro, 2003. 

 

_____. NBR 10520:  Informação e documentação – Citações em documentos – 
apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 

 

 

Professor responsável pela disciplina: Coordenador (a) do Colegiado do Curso 
 

Prof. Ms. João Ronaldo Tavares de 
Vasconcellos Júnior 

 

 
Prof. Ms. Jamylle Santana 

 

Direção Acadêmica Direção Geral 
 

Prof. Dr. José Maria Dias Filho 
 

 

Prof. Antonio Walter Moraes Lima 
 

 
 


