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GESTÃO DA INFORMAÇÃO NOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

ENTRE ORIENTADOR E ORIENTANDO 

 

1. RESUMO 

Durante a elaboração do TCC é necessário desenvolver e apresentar como 

avaliação final uma monografia. Será desenvolvido um sistema de gestão do TCC, 

para que alunos e professores possam trocar informações, arquivos, imagens e 

outros dados referentes ao projeto mantendo um histórico de conversas entre as 

partes envolvidas e também agendar reuniões. 

A motivação para o desenvolvimento desse projeto se deve pelo fato da 

existência de dificuldades na gestão dos Trabalhos de Conclusão de Curso, na 

comunicação entre orientador e orientando e a falta de organização. Com isso, há a 

necessidade de criar um sistema que possa gerenciar e facilitar esse processo, a fim 

de beneficiar alunos e professores no desenvolvimento do TCC.   

 

2. INTRODUÇÃO 

O Trabalho de Conclusão de Curso, também conhecido como TCC, é um 

trabalho acadêmico obrigatório e de extrema importância, pois a sua aprovação é 

um critério para obtenção do diploma na área em que o aluno escolheu estudar. 

Para iniciar o TCC é necessária a escolha de um tema. Segundo Hübner 

(1998, p. 20), “precisão, clareza e encadeamento lógico no tratamento de tema de 

relevância social e científica”, são alguns dos critérios que devem ser levados em 

conta na hora da escolha do tema.  

O trabalho deve acrescentar benefícios dentro do contexto social e pedagógico 

e apresentar uma diferenciação, adicionando conteúdo e informação para o curso de 

Ciência da Computação, para a sociedade e para a comunidade científica. 

Geralmente os alunos procuram o orientador nas universidades em horários de 

aula ou nos intervalos entre uma aula e outra, devendo ser muito breve na 

explicação de suas ideias sobre o tema do projeto que será elaborado, ocasionando 

às vezes certo desentendimento e desinteresse por parte do professor sobre o 

assunto abordado pelo aluno, e consequentemente desmotivando-o. Outra maneira 

de contatar o professor é através de e-mail, porém nem sempre é uma maneira 

eficaz, pois depende muito da preferência de cada professor. 
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Durante a elaboração do trabalho, diversos problemas são encontrados tanto 

pelo orientador quanto pelo aluno. A falta de tempo do aluno e do professor pode 

prejudicar o andamento do TCC. A dificuldade de se agendar uma reunião 

presencial entre orientador e orientando, a eliminação de dúvidas em questões 

relacionadas ao projeto, a troca de informações e documentos para o 

desenvolvimento do TCC, tudo isso pode gerar um desentendimento na 

comunicação entre orientador e orientando no decorrer da elaboração do projeto, 

necessitando de padronização e organização no gerenciamento de Trabalhos de 

Conclusão de Curso.  

Devido a essas dificuldades encontradas no decorrer do desenvolvimento do 

TCC, a proposta deste trabalho visa facilitar, padronizar e agilizar este processo, 

podendo beneficiar professor e aluno. Dessa forma, todos os orientadores poderão 

auxiliar melhor seus alunos em todos os quesitos, contribuindo assim para a 

construção de um TCC de sucesso. 

 

3. OBJETIVOS 

A proposta tem por finalidade estudar as formas de elaboração de TCC, 

apontar os problemas que podem ocorrer durante o desenvolvimento do mesmo e 

através desses estudos criar um sistema Web que possa otimizar a gestão dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso. O sistema servirá como um portal de acesso para 

os alunos que estão iniciando o desenvolvimento do TCC. Uma das funcionalidades 

desse sistema é o envio de propostas de acordo com as linhas de pesquisa dos 

professores, que se forem alteradas, será enviado um SMS aos alunos notificando 

tal alteração. Outras funcionalidades que terão no sistema e que podem ajudar o 

aluno na hora de iniciar e desenvolver o seu TCC são: o envio de uma proposta a 

um professor, a troca de informações e documentos pertinentes ao TCC, histórico de 

mensagens entre orientador e orientando, possibilidade de agendar reuniões, 

disponibilidade de dicas para auxílio na escolha do tema, acesso à ficha de 

inscrição, Regimento com as regras e o Manual do TCC da Universidade e um 

modelo de monografia para consulta. 

 

4. METODOLOGIA 

No trabalho será realizado uma análise sobre a gestão dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso de uma universidade particular, localizada na baixada santista, 
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estado de São Paulo, no curso de Ciência da Computação, para identificar os 

problemas que podem ocorrer durante o desenvolvimento do TCC destacando a 

importância da comunicação entre orientador e orientando. Também será feita uma 

pesquisa de campo com alunos e professores do curso de Ciência da Computação, 

para entender os problemas que ocorrem e dessa forma procurar soluções que 

possam beneficiar alunos e professores. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em fase de desenvolvimento, o sistema contemplará as seguintes 

funcionalidades: 

 Envio de proposta ao professor correspondente a linha de pesquisa escolhida; 

 Troca de mensagens entre orientador e orientando e persistência do histórico 

dessas mensagens; 

 Troca de arquivos e documentos pertinentes ao TCC; 

 Agendamento de reuniões; 

 Envio de SMS para avisar quando um professor alterar sua linha pesquisa. 

Desenvolvido com as seguintes tecnologias: PHP, MySQL, CSS, JavaScript, 

JQuery. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O trabalho poderá contribuir no processo de gestão, iniciação e 

desenvolvimento dos Trabalhos de Conclusão de Curso e na comunicação entre 

orientador e orientando.  
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