Resultados Esperados em Projeto Final II

A Banca Examinadora será composta pelo Professor Coordenador e por, pelo menos, outro professor do CEATEC da PUC–Campinas.
Caso seja de interesse do Co-Orientador, este poderá participar da banca, devendo para tal entrar em contato com o Professor Coordenador.
A apresentação do TCC será feita pelo aluno de forma oral com quinze (15) minutos para apresentação da Monografia e dez (10) minutos para a demonstração do sistema desenvolvido, cabendo, em seguida, de dez (10) a quinze (15) minutos para a argüição pelos membros da Banca Examinadora.
A monografia deve: apresentar e justificar o porquê do tema escolhido; comentar a situação problema, os objetivos e as hipóteses do trabalho; descrever as atividades desenvolvidas durante os dois semestres, confrontadas com as atividades previstas no Plano de Trabalho (em caso de discrepância, deverão acompanhar justificativas); apresentar os principais resultados do trabalho; e enfatizar as principais conclusões..
O Relatório Final de Atividades, tal qual o Intermediário, deve conter uma descrição das atividades desenvolvidas durante o segundo semestre, confrontadas com as atividades previstas no Plano de Trabalho. Em caso de discrepância (de prazo ou mesmo de atividade ou resultado obtido), deverão acompanhar justificativas e as decorrentes mudanças nas atividades.
A Monografia do TCC deve apresentar uma visão geral sobre o conteúdo do Plano de Trabalho e dos Relatórios Intermediário e Final de Atividades, fornecendo ao leitor: os objetivos (tema do TCC); a metodologia (fundamento teórico, aspectos práticos desenvolvidos, métodos e técnicas de abordagem e de análise); os resultados do desenvolvimento de sua avaliação e validação (idéias principais, fatos novos, descobertas significativas, relações e efeitos novos verificados); e as conclusões (conseqüências dos resultados e suas relações com os objetivos).
Quanto ao aspecto formal e apresentação gráfica, a redação e formatação da monografia devem estar compatíveis com o padrão institucional estabelecido para trabalhos de TCC, que se encontra acessível em: 
http://www.puc-campinas.edu.br/biblioteca/doc/2006_manual_trabalhos.pdf 
considerando-se importante a qualidade visual, correta configuração das páginas, citações bibliográficas, notas de rodapé e organização da bibliografia, adequadas às normas da ABNT e adequação ao tamanho (máximo de 45 páginas, considerando espaçamento um e meio). 
Quanto ao conteúdo, a monografia deve considerar: i) a relevância e atualidade do tema; ii) a forma de abordagem do assunto na linguagem dissertativa (objetiva, concisa, coesa e direta em parágrafos curtos), além da correta utilização da língua portuguesa; iii) a explicação clara do tema central do TCC e de seus objetivos; iv) adequação da estrutura do trabalho (organização dos argumentos em relação ao problema central e dos objetivos para chegar ao objetivo final do trabalho); v) coesão da redação (harmonia na seqüência dos argumentos e na apresentação dos resultados finais relacionando com o tema central e com os objetivos iniciais); vi) utilização de bibliografia pertinente ao tema; vii) qualidade do trabalho que deve expressar adequação das conclusões aos objetivos e do conteúdo à proposta do plano de trabalho.

Pretende-se realizar as Bancas Examinadoras de TCC de maneira a atender cinco alunos por dia, em local a ser definido. Inicialmente, estarão reservadas para as defesas, em novembro, as datas de 14 (terça), 16 (quinta), 17 (sexta), 21 (terça), 23 (quinta), 24 (sexta) e 28 (sexta), em dezembro, 5 (terça) e 7 (quinta), das 8:00 às 11:00, no dia 28 de novembro também acontecerão defesas das 19:00 às 22:00.

Cada apresentação está prevista para ocorrer em 40 minutos. Os alunos matriculados em Projeto Final II são obrigados a assistir ao menos três dias de defesas.



