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CHECK LIST  PARA VERIFICAÇÃO DO PROJETO DE TCC 
 
1 – Introdução: Nesta seção do trabalho se efetua uma breve Pesquisa Bibliográfica que comporá o 
referencial teórico. Apresenta a descrição com a contextualização do tema no âmbito macro de sua 
aplicabilidade e escopo de aplicação no qual se descrevem conceitos que fundamentam o trabalho de 
pesquisa e orientam sua execução inclusive no que se refere a procedimentos experimentais. Foi 
atendido?  

o Sim                               o Não                             o Parcialmente  

2 – Delimitação do problema de pesquisa: traduz a necessidade e sua ordenação. Motiva e justifica a 
pesquisa. Atendido?  

o Sim                               o Não                             o Parcialmente 

3 – Descrição de uma pergunta de pesquisa, a qual expressa o problema diretamente, de modo objetivo 
e direto, cuja reposta será o objetivo do trabalho. Foi atendido? 

o Sim                               o Não                             o Parcialmente  

4 – Descrição do objetivo geral do trabalho e seus desdobramentos em objetivos específicos. O 
objetivo define a resposta à pergunta de pesquisa e direciona o título do trabalho. Os objetivos 
específicos não são procedimentos de pesquisa, mas sim etapas de desenvolvimento do conhecimento 
necessário à realização do trabalho. Foi atendido? 

o Sim                               o Não                             o Parcialmente 

5 – Justificativa, no sentido de descrever a relevância do trabalho, suas contribuições para a solução do 
problema e como pode auxiliar na solução de outros similares. Qual a relevância e porque fazer o 
trabalho. A justificativa teórica deve conter a descrição de trabalhos relevantes que foram 
desenvolvidos na área de pesquisa definida e fundamentam a proposta da mesma. A jus tificativa 
prática se refere ao problema da área em questão, o que irá resolver e como contribuirá com problemas 
similares. Foi atendido?  

o Sim                               o Não                             o Parcialmente  

6 - Descrever hipóteses no caso de pesquisas quantitativas ou premissas no caso de pesquisa 
qualitativa. Estas descrições visam facilitar a tarefa de verificação ou validação da pesquisa, pois ao 
atender ou não estas prescrições, será atingido o objetivo do trabalho. As respostas a serem obtidas 
com a realização do trabalho podem ser positivas ou negativas sem comprometer a validade da 
pesquisa. Foi atendido?  

o Sim                               o Não                             o Parcialmente  

7 – Procedimentos metodológicos: inclui a classificação da pesquisa e descrevem como o trabalho e 
experimento serão executados, os diagramas a serem utilizados, formas adequadas para aquisição e 
representação dos dados obtidos, como por exemplo, em tabelas e/ou gráficos, materiais, 
equipamentos e instrumentos a serem utilizados na execução dos experimentos e para aquisição de 
dados, etc. É importante descrever os problemas esperados com a realização do trabalho, as 
considerações, simplificações e delimitações do escopo para restringir a abrangência da pesquisa (não 
resolver os problemas do mundo). Não representa o local, a empresa ou equipamento envolvidos. 
Neste item se descrevem as etapas de desenvolvimento da pesquisa diferentemente dos objetivos 
específicos. Deve incluir como será verificada e va lidada a proposta da pesquisa. 

 



                Departamento Acadêmico de Eletrotécnica                       
 

Engenharia Elétrica - Engenharia de Automação e Controle – Tecnologia em Automação 

Por exemplo, no caso de pesquisa experimental, costuma-se desagregar a descrição dos procedimentos 
em: definição operacional das variáveis, indicação das variáveis de controle, descrição da população, 
método de amostragem, indicação do instrumento e como será aplicado na coletada de dados, 
constituição ou não de grupo de controle; como serão conduzidos a coleta e o registro das informações 
a serem colhidas; etc. Considerando-se, entretanto, a variedade das áreas temáticas cobertas pelo que 
estamos entendendo por "Ciência Ambiental", o eventual detalhamento na descrição dos 
procedimentos dependerá, sobretudo, do problema e da(s) hipótese(s).[1]   Foi atendido? 

o Sim                               o Não                             o Parcialmente  

8 - Composição do trabalho: onde se apresenta a descrição da composição do trabalho com sua divisão 
em capítulos e o conteúdo que será abordado em cada um. Foi atendido?  

o Sim                               o Não                             o Parcialmente  

9- Cronograma de execução do trabalho: deve considerar o tempo para realização da pesquisa, 
incluindo recursos físicos e financeiros necessários e possíveis problemas e dificuldades para execução 
das tarefas. Foi atendido?  

o Sim                               o Não                             o Parcialmente  

10 – Considerações finais: onde se descrevem os resultados esperados, etc. Não são conclusões sobre a 
proposta ou do trabalho final.  Foi atendido?  

o Sim                               o Não                             o Parcialmente 

 

Observações: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Alunos: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Título do trabalho: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

PROPOSTA: 
o Aprovada                 o Aprovada com restrições (ver observações)  
o Reprovada 

Área da pesquisa:  
Grupo de disciplinas  
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