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Ementa:
Desenvolvimento de projeto acadêmico científico ou tecnológico em computação de médio
porte; apresentação de proposta de monografia em Computação no início do semestre; entrega
de relatórios parciais ao longo do semestre; entrega da monografia ao final do semestre;
apresentação oral dos resultados do projeto.
Conteúdo programático:
• Implementação do projeto previamente elaborado.
• Redação de relatórios das atividades.
• Elaboração da monografia.
• Apresentação oral e remota dos resultados finais obtidos.
Objetivos:
Espera-se que o(a) discente realize o desenvolvimento de um projeto de porte substancial em
Computação, em tema de sua escolha, sob orientação de um(a) professor(a) que se interesse
pelo tema. O desenvolvimento desse projeto possui, como objetivos, aprimorar a capacidade
do(a) discente para desenvolver sistemas de software ou de hardware, para análise de opções
de projeto e tomada de decisões, para avaliação crítica de resultados obtidos e para
organização de seu trabalho individual ou em grupo.
Metodologia:
Confecção de um documento, denominado Monografia II, relativo à efetivação do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) a ser desenvolvido pelo(a) discente, seguindo o Regulamento para
Elaboração do TCC de Ciência da Computação aprovado pela Resolução COCIC Nº 01/2019.
Por ser uma disciplina totalmente prática, voltada à confecção da Monografia II, não há aulas
síncronas: a condução metodológica baseia-se em orientação própria entre discente e
orientador(a) e na coordenação da disciplina pelo professor responsável.

Atividades avaliativas:
• 06 relatórios a serem submetidos, via Moodle, nas datas 24/09/21, 13/10/21, 03/11/21,
23/11/21, 14/12/21 e 12/01/22
Coordenador da disciplina: 10,0 pontos – Peso: 10%
Orientador(a) do(a) discente: 10,0 pontos – Peso: 30%
• Defesa remota da Monografia II relativa ao TCC (03/01/22 a 07/01/22)
Banca examinadora: 10,0 pontos – Peso: 60%
• Exame especial: defesa remota da Monografia II postergada até 12/01/22
Cronograma:
Semana

Período

01

20/09 a 24/09

Data de
entrega de
relatório
24/09/21

02

27/09 a 01/10

-----

03

04/10 a 08/10

-----

04

13/10 a 15/10

13/10/21

05

18/10 a 22/10

-----

06

25/10 a 28/10

-----

07

03/11 a 05/11

03/11/21

08

08/11 a 12/11

-----

09

16/11 a 19/11

-----

10

22/11 a 26/11

23/11/21

11

29/11 a 03/12

-----

12

06/12 a 10/12

-----

13

13/12 a 17/12

14/12/21

14

03/01 a 07/01

-----

Dia

Sexta

Conteúdo

Definição e planejamento das atividades
restantes para conclusão efetiva do TCC.
Entrega do termo de compromisso do(a)
orientador(a), do texto corrigido da
Monografia I e do cronograma de atividades a
serem desenvolvidas.
----Término da realização da metodologia
(desenvolvimento do trabalho) do TCC; escrita
completa da metodologia do TCC.
----Término da realização da metodologia
(desenvolvimento do trabalho) do TCC; escrita
completa da metodologia do TCC.
Quarta Entrega de um documento envolvendo a
finalização da metodologia do TCC.
----Realização e escrita da experimentação prática
do TCC.
----Realização e escrita da experimentação prática
do TCC.
Quarta Entrega de um documento envolvendo a
experimentação prática realizada do TCC.
----Análise e escrita dos resultados obtidos na
experimentação prática do TCC.
----Análise e escrita dos resultados obtidos na
experimentação prática do TCC.
Terça Entrega de um documento descrevendo os
resultados obtidos na experimentação prática
do TCC.
----Escrita da versão do TCC para defesa,
envolvendo introdução, revisão de literatura,
metodologia, experimentação prática e
conclusão.
----Escrita da versão do TCC para defesa,
envolvendo introdução, revisão de literatura,
metodologia, experimentação prática e
conclusão.
Terça Entrega da versão "para defesa" do TCC, a ser
encaminhado à banca examinadora.
----Semana de defesas remotas dos TCCs.

15

10/01 a 12/01

12/01/22

Quarta Entrega da versão final do TCC revisada e
aprovada pela banca examinadora, a ser
cadastrada na BDTCC/UFOP.
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