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1 IDENTIFICAÇÃO 

Disciplina: CIN7604 – Trabalho de Conclusão de Curso em Ciência da Informação 

Carga Horária: 72 horas/aula, 4 créditos 

Oferta: 6ª Fase do Curso de Graduação em Ciência da Informação 

Horário: 6ª Feira 14h20 às 18h00 

Sala: LABPREV (203, bloco D) 

Professora: Ana Clara Cândido 

Horário de atendimento: 3ª feira (14h00-19h00), 4ª feira (14h00-18h00), 6ª feira (10h00-12h00) mediante agendamento 

E-mail: acc.anaclara@gmail.com 

 

2 EMENTA 

Busca de soluções para problemas reais da atividade profissional em ciência da informação que promovam 

a melhoria ou desenvolvimento de produtos, processos, serviços, sistemas ou outros formatos, registrados 

e comunicados cientificamente.  

 

3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral  

Apresentar soluções para problemas reais de gestão e tecnologia da informação. 

 

3.2 Objetivos específicos  
 

2.2.1 Desenvolver atividades de conclusão de curso preferencialmente articuladas com o estágio 

obrigatório; 

2.2.2 Aplicar os conhecimentos adquiridos no curso em situações práticas; 

2.2.3 Desenvolver a interdisciplinaridade com a produção de resultado cientificamente válido em melhoria 

ou desenvolvimento de produtos, processos, serviços, sistemas ou outros formatos. 
 

 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

3.1 Plano de atividades: Levantamento e análise de dados para resolução de problemas, planejamento das 

atividades e procedimentos a serem executados, prazos e resultados esperados. 

 

3.2 Experiências em planejamento e execução de atividades inerentes à resolução de problemas reais de 

Informação.  

 

3.3 Avaliação das atividades realizadas e as eventuais adaptações no plano de Atividades. 

 

3.4 Produção de resultado cientificamente válido em melhoria ou desenvolvimento de produtos, 

processos, serviços, sistemas ou outros formatos. 
 

 
 

5 METODOLOGIA 
 

Aulas expositivas-dialogadas, seminários/ palestras, leituras de texto, relatos de experiências, orientações 



gerais para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso. 

O Moodle institucional da UFSC (http://moodle.ufsc.br) será utilizado como instrumento de suporte da 

disciplina, portanto, deverá ser acessado todas as semanas pelos alunos. 

 

6 AVALIAÇÃO 
 

Conforme a Resolução do Conselho Universitário 017/Cun/97, de 30/09/97: 

 Em caso de falta em dia de avaliação (prova, apresentação de trabalho ou seminário), encaminhar 

justificativa e pedido formal à Chefia do Departamento de Ciência da Informação, no prazo de três 

(3) dias úteis. 

 Essa disciplina não permite recuperação, sendo necessário atender todos os requisitos da 

avaliação e a frequência mínima obrigatória.  

 

Avaliação:  

Avaliação do orientando da sua apresentação escrita e defesa oral do Trabalho de Conclusão do Curso 

pelos membros da banca examinadora, conforme artigo 21 das Normas para Trabalho de Conclusão do 

Curso. 
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8 CRONOGRAMA
1
 

Aula Data Conteúdo C.H. 

1  09/08 Presencial: Reunião inicial - Orientações gerais 

Normas para Realização do TCC em Ciência da Informação 

 

4 

2 16/08 Presencial:  orientações sobre o TCC 4 

3 23/08  

 

Elaboração do TCC 

 

Interações via moodle 

4 

4 30/08 4 

5 06/09 4 

6 13/09 4 

7 20/09 4 

8 27/09 Seminários – projetos de TCC 4 

9 04/10 4 

10  11/10  

Elaboração do TCC 

 

Interações via moodle 

4 

11  18/10 4 

12 25/10 4 

13 1º/11 4 

14 08/11 Encontro presencial - orientações 4 

15 15/11 Feriado 

Entregas de documentos para os membros da banca - TCC 

 

Apresentações de TCC 

Data, horário e local a ser definido pelo orientador 

4 

16 22/11 4 

17 29/11 4 

18 06/12 4 

TOTAL 72 

 

                                                           
1
 Previsão de cronograma, podendo ser alterado e adaptado ao longo do semestre. 


