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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – CED 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – CIN 

  
PLANO DE ENSINO1 

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: Sextas-feiras das 14h20 às 16h00 

Local: Sala virtual https://meet.google.com/mqr-vhzv-wib  
Docente: Cezar Karpinski cezar.karpinski@gmail.com 

Atendimento extraclasse: Quintas-feiras, das 19h às 21h na sala virtual disponível em: 

https://meet.google.com/jau-xkyj-ohz  

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 

2. OBJETIVOS  

Apresentar soluções para problemas reais de gestão e tecnologia da informação 

2.2 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 

3. 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 

 

4. BIBLIOGRAFIAS 

Bibliografias das disciplinas profissionalizantes do Curso (disponíveis online)  

 

ABNT. NBR6023: informação e documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro, 2018.  

ABNT. NBR6024: numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 2012.  

ABNT. NBR6028: informação e documentação: resumos - apresentação. Rio de Janeiro, 2003.  

ABNT. NBR10520: informação e documentação - citações em documentos - apresentação. Rio de Janeiro, 

2002. 

ABNT. NBR10719: informação e documentação - Relatório técnico e/ou científico - apresentação. Rio de 

Janeiro, 2015. 

UFSC. Curso de Graduação em Ciência da Informação. Concepção e composição de trabalho de conclusão de 

curso. In. UFSC. Curso de Graduação em Ciência da Informação. Projeto Pedagógico de Curso (PPC): 

Bacharelado em Ciência da Informação. Florianópolis, 2015. p.21. Disponível em: 

https://cinfo.paginas.ufsc.br/files/2019/04/PPC_CI_2015-ATUALIZADO-em-02MAI19.pdf Acesso em: 17 

maio 2021. 

UFSC. Curso de Graduação em Ciência da Informação. Portaria normativa nº 01 de 13 de maio de 2021. 

Florianópolis, 2021. Disponível em: 

https://cinfo.paginas.ufsc.br/files/2016/11/PORTARIA_NORMATIVA_No_01-CI-

20212C_de_13_de_Maio_de_2021_-_Estagio_e_TCC_assinado.pdf Acesso em: 17 maio 2021. 

UFSC. Resolução Normativa nº126/2019/CUn, de 28 de maio de 2019. Florianópolis, 20219. Disponível em: 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/196974/RN126CUn2019.pdf?sequence=1&isAllowed=

y Acesso em: 12 maio 2021.  

 
1 Atividades a serem desenvolvidas na modalidade de ensino remoto devido à pandemia Covid 19, nos 

termos da Resolução 140/2020/CUn e das sugestões presentes na cartilha do docente (sead-ufsc) disponível 

em: https://sead.paginas.ufsc.br/files/2020/04/Cartilha-do-Docente-APNP-UFSC.pdf 

https://meet.google.com/mqr-vhzv-wib
mailto:cezar.karpinski@gmail.com
https://meet.google.com/jau-xkyj-ohz
https://cinfo.paginas.ufsc.br/files/2019/04/PPC_CI_2015-ATUALIZADO-em-02MAI19.pdf
https://cinfo.paginas.ufsc.br/files/2016/11/PORTARIA_NORMATIVA_No_01-CI-20212C_de_13_de_Maio_de_2021_-_Estagio_e_TCC_assinado.pdf
https://cinfo.paginas.ufsc.br/files/2016/11/PORTARIA_NORMATIVA_No_01-CI-20212C_de_13_de_Maio_de_2021_-_Estagio_e_TCC_assinado.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/196974/RN126CUn2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/196974/RN126CUn2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://sead.paginas.ufsc.br/files/2020/04/Cartilha-do-Docente-APNP-UFSC.pdf


2 
 

 
 

5. METODOLOGIA 

Aulas síncronas e assíncronas com o intuito de exposições e diálogos, seminários, 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. As normas que compõem a bibliografia estão 

disponíveis na base de dados da ABNT no site da Biblioteca Universitária. 

6. AVALIAÇÃO  

A avaliação do TCC seguirá o disposto na Portaria 01 de Portaria normativa nº 01 de 13 de maio de 2021. 

OBSERVAÇÃO: 

As aulas estão protegidas pelo direito autoral. Baixar, reproduzir, compartilhar, comunicar ao público, 

transcrever, transmitir, entre outros, o conteúdo das aulas ou de qualquer material didáticopedagógico só é 

possível com prévia autorização. Respeite a privacidade e os direitos de imagem tanto dos docentes quanto dos 

colegas. Não compartilhe prints, fotos, etc., sem a permissão explícita de todos os participantes. 

O(a) estudante que desrespeitar esta determinação estará sujeito(a) a sanções disciplinares previstas no Capítulo 

VIII, Seção I, da Resolução 017/CUn/1997. 

7. CRONOGRAMA 

Aula Data Conteúdo Leitura/Atividade 

1.  18/06 
Normas para Realização do TCC em 

Ciência da Informação 

Síncrona 

UFSC (2015) 

UFSC (2021) 

2.  19/06 
Norma para relatório técnico ou científico 

Critérios para avaliação Seminário 

Assíncrona 

Leitura ABNT (2015) 

3.  25/06 

Elaboração do TCC 
Assíncrona 

Atividade com orientadores 

4.  02/07 

5.  09/07 

6.  10/07 

7. z 16/07 

8.  23/07 Orientações sobre o seminário 
Síncrona 

Informações sobre o andamento do seminário 

9.  30/07 Seminário 

Síncrona 

Apresentação de uma prévia dos trabalhos com a 

presença dos orientadores e professores do curso. 

10.  06/08 

Elaboração do TCC 
Assíncrona 

Atividade com orientadores 

11.  13/08 

12.  20/08 

13.  27/08 

14.  03/09 

Preparação para a defesa e orientações sobre 

submissão ao repositório institucional da 

UFSC 

Síncrona 

UFSC (2020) 

15.  10/09 
Entregas de documentos para os membros da banca; Defesa de TCC (data, horário e local a ser 

definido pelo orientador) 
16.  17/09 

17.  24/09 

18.  01/10 Encerramento da disciplina 

 


