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Especialização em Redes / PUC-Rio / CCE
Trabalho de Conclusão de Curso
Aluno: ______________ Matr.: ______
Orientador: ______________________
Data: ___/___/_____

Título Provisório: ______________________________________________________________________________

Roteiro para a Proposta de TCC
Este documento é um roteiro para a formalização da proposta do TCC. Este roteiro deve ser adaptado conforme o tipo de trabalho realizado e deve seguir a formatação das dissertações e teses da CCPG da PUC, conforme disponibilizado no site da disciplina.
1	Introdução
§	Motivação;
§	Definição do problema;
§	Justificativa da relevância do problema.
2	Estado da Arte
§	Propostas, soluções, abordagens e técnicas existentes que endereçam o problema descrito na seção 1;
§	Descrição e crítica de cada uma, evidenciando limitações;
§	Conceitos e padrões relacionados ao domínio do problema ou da solução a ser proposta.
3	Proposta e Objetivos do trabalho
§	Descrição da proposta;
§	Objetivos específicos a serem alcançados, tendo em vista a definição do problema e os trabalhos relacionados.
4	Plano de Ação
Aqui é delineado como o proponente irá atacar o problema de modo que consiga chegar a um resultado, mesmo que ao final do trabalho a estrutura venha a ser diferente da proposta.
§	Estudos a serem realizados;
§	Atividades que serão realizadas;
§	Cronograma de estudo e projeto (descrevendo as atividades a serem realizadas nos 3 meses previstos para a produção do TCC e sua entrega final no CCE).
As atividades previstas devem ser listas no cronograma com a previsão de tempo de execução de cada atividade. As atividades iniciais são, tipicamente: elaboração da proposta, pesquisa do tema, etc. As atividades intermediárias são, tipicamente: preparação do capítulo n, revisão do capítulo n, etc. E, as atividades finais são, tipicamente: formatação conforme a norma, solicitação da ficha catalográfica, geração da versão final em pdf, envio da versão final para o coordenador de TCC (cópia para o orientador), gravação da versão final em pdf no CD-R do CCE e entrega do CD-R no CCE.
É importante ressaltar que fica inviável saber se a proposta é condizente com o prazo máximo para entrega do TCC se não for apresentado um cronograma com a previsão de tempo das atividades.
5	Referências bibliográficas
O trabalho final deve ser realizado pelo próprio aluno. Ou seja, textos, tabelas e figuras contidos no trabalho transcritos de obras de terceiros protegidos ou de domínio público, assim como idéias e conceitos de terceiros, deverão estar devidamente autorizados e estar com os créditos aos autores originais, mesmo que sejam encontrados na Internet. Esses créditos devem ser apresentados no formado de referências bibliográficas. Essas referências devem ser apresentadas de forma inequívocas e uniformes. 
Dica: sempre anote as referências (e um resumo do que encontrou nelas) à medida que efetuar sua pesquisa.


