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Seminários de TCC 

 

Cronograma de NIT 20 - Seminário de Projeto de Mestrado 
 

EMENTA 

O seminário se destina a oferecer aos alunos um espaço de orientação sistemático na estruturação de seus projetos de 
mestrado, visando a elaboração de seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de mestrado. O acompanhamento das 
atividades será constituído de uma agenda de elaboração e avaliação dessas propostas elaboradas pelos alunos e, da 
exposição oral das mesmas pelos alunos. Serão verificados os requisitos básicos a definir: delineamento do projeto 
adequado ao produto final; avaliação bibliográfica pertinente e relevante com possibilidade de novas propostas; avaliação 
da adequação entre o projeto e programa e a metodologia a ser empregada; viabilidade do projeto, meios e fontes a 
utilizar.  

OBJETIVO 

Esta disciplina objetiva capacitar o aluno a planejar, organizar e escrever o projeto de pesquisa do seu TCC, dentro dos 
formatos adequados dos Mestrados Profissionais e do projeto pedagógico do PROFNIT. 

CRONOGRAMA 

Aula Conteúdos Atividades e ações dos alunos durante a 
aula 

1 

Apresentação da disciplina: metodologia da disciplina, 
apresentação dos formatos reconhecidos pelo PROFNIT como 
Trabalhos de Conclusão de Curso. Sorteio de datas de para 
apresentações dos seminários dos alunos. 

Prospectar um tema de TCC para 
apresentação de seminário 

2 
Apresentação e defesa dos temas (defesa de ideias dos temas 
prospectados na Aula 1). Adequação do projeto do aluno e 
adequação do orientador. 

Organizar material de referência sobre o 
tema apresentado na Aula 2 para a 
orientação. Submissão dos temas aprovados 
na Aula 2 para a CAA. 

3 
Desenvolvimento dos temas pelos alunos. Ou substituição de 
temas/orientador a depender da avaliação da proposta pela CAA 

Desenvolvimento do tema do TCC. Ou 
substituição de temas/orientador. 

4 
Técnicas de apresentação de trabalho: orientações para 
apresentação do trabalho oral. 
Ajuste dos temas e trabalho de orientação individual do aluno. 

Desenvolvimento do tema do TCC 

5 Desenvolvimento dos temas pelos alunos. Desenvolvimento do tema do TCC 

6 
Entrega dos projetos revistos, escritos nos formatos estabelecidos 
pelo PROFNIT. 

Desenvolvimento do tema do TCC 

7 
Entrega dos projetos escritos, nos formatos estabelecidos pelo 
PROFNIT. 

Desenvolvimento do tema do TCC 

8 Ajuste dos projetos pelos alunos. Desenvolvimento do tema do TCC 

9 
Apresentação dos seminários pelos alunos. 
10 minutos de apresentação / 10 de arguição do professor 
convidado e perguntas da plateia (turma de alunos). 

Apresentação dos Projetos pelos Alunos 

10 
Apresentação dos seminários pelos alunos. 
10 minutos de apresentação / 10 de arguição do professor 
convidado e perguntas da plateia (turma de alunos). 

Apresentação dos Projetos pelos Alunos 
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Seminários de TCC 

Para planejar, desenvolver e estruturar a ideia dos projetos a serem apresentados nos formatos de TCCsão 
disponibilizados: 

- Formulário eletrônico para o estudante submeter o tema (tipo de produto pretendido) à apreciação da CAA; 

- Disponibilização das Normas de Exame de Qualificação e de Trabalho de Conclusão de Curso e seus Anexos:  

- ANEXO 1 – Anuência do Orientador. 

- ANEXO 3 - Modelo do plano de trabalho. 

- ANEXO 2- Tema do TCC 

- ANEXO 4 - Modelo de apresentação do Projeto de TCC;  

- ANEXO 5 - Instrumento de Avaliação do Projeto de TCC; 

- ANEXO 6 - Ofício da CAI para apresentação do discente ao local de realização do TCC. 

 


