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Resumo: Esse artigo apresenta o modelo alternativo para Disciplina de 
Trabalho de Conclusão de Curso utilizado pela área de informática da Fundação 
Educacional do Município de Assis. O principal objetivo do modelo é evitar 
problemas relacionados ao plágio de trabalhos.  
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Abstract: This paper presents the alternative model for work conclusion course 
discipline development by Fundação Educacional do Município de Assis. The 
objective principal of model is to prevents problems related to the plagiarism of 
works.  

Keywords: Work conclusion course. Plagiarism 

1   Introdução 

“Estamos no mercado há mais de 09 anos sempre mantendo a prestação de bons 
serviços. Procuramos atender as pessoas que realmente não possuem tempo para 
estarem realizando seus trabalhos com qualidade. Começamos no ano de 1994, 
ajudando amigos que realmente não tinham tempo de realizar os trabalhos, com o 
passar do tempo, muitos amigos passaram a nos procurar pela ótima qualidade na 
nossa prestação de serviços e pela qualidade da informação que nossos trabalhos 
contém. A nossa seriedade e a nossa vontade de continuarmos no mercado cresce a 
cada dia e nos fortalece com inúmeros dados de boas aprovações que temos no 
currículo e ao longo desses anos no mercado. Equipe SOS MONOGRAFIA”. (texto 
retirado no endereço http://sosmonografia.sites.uol.com.br/quemsomos.htm, em 
08/03/2006). 

“Recebemos o seu pedido para a elaboração de uma PESQUISA. Ao analisarmos 
lhe enviamos um e-mail de resposta com um ORÇAMENTO. Ao receber nosso e-mail 
contendo o valor estipulado pela equipe de ORÇAMENTO, você deve entrar em 
contato por E-MAIL ou pelo ATENDIMENTO ONLINE solicitando as contas de 



um dos bancos, para que seja feito um depósito inicial de acordo com o orçamento. 
Depois que você fizer o depósito acesse o link para a confirmação 
http://www.monografiasonline.com.br/comopagar.html. Feito assim, SOMENTE 
após a confirmação do depósito a Equipe começa a elaborar o trabalho. Na data 
prevista entregamos (a prévia ou completa) a pesquisa pelo e-mail”. (trecho retirado 
do endereço http://www.monografiasonline.com.br/como-trabalhamos.html em 
07/04/2008). 

“Sua monografia será realizada por uma empresa legalizada e com CNPJ, 
contando com um time de professores (mestres e doutores) nos mais variados ramos 
do conhecimento. Temos o orgulho de oferecer somente o melhor em matéria de 
monografias. Saiba mais sobre nossa entidade e nosso trabalho em monografia”. 
(trecho retirado do endereço http://www.monografiaac.com.br em 07/04/2008). 

“Caros colegas da Monografia Online, gostaria também de deixar aqui meu 
depoimento a respeito do trabalho executado: Tudo que solicitei, e que gostaria que 
contivesse este trabalho fui atendido de zero a cem por cento, fiquei ultra satisfeito 
com o investimento, parabéns a todos os colegas que participaram do processo”. 
Trecho retirado do endereço http://www.monografiasonline.com.br/depoimento1.htm 
em 07/04/2008). 

“Uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado de 150 páginas pode ser 
comprada por R$ 2.000,00 em empresas especializadas. O prazo de entrega varia de 
um a dois meses. O negócio se profissionalizou de tal forma que a qualidade das 
monografias, teses e dissertações feitas sob encomenda é reconhecida pelas bancas 
examinadoras de instituições famosas pela produção intelectual qualificada. Um dos 
profissionais entrevistados pela Folha vendeu uma dissertação na área de economia, 
aprovada pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio, e uma na de literatura, que será 
defendida em breve perante uma banca da Universidade de São Paulo (USP). O 
autor dos trabalhos é R. M., 36, mestre, doutor e professor de filosofia de uma 
importante universidade carioca. Ele afirmou que a empresa para a qual presta 
serviços de “pesquisador” é uma pequena indústria que chega a produzir teses de 
doutorado até na área de medicina”. (fonte: Folha Online - Educação - Comércio de 
teses e dissertações atrai pós-graduandos - 07/11/2005, 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u18009.shtml, consultado em 
08/03/2006). 

A primeira citação dessa introdução mostra a propaganda de uma empresa 
especializada em vendas de trabalho de conclusão de curso. Já a segunda apresenta a 
forma de trabalho de outra empresa. Na terceira é destacado o envolvimento de 
mestres e doutores no processo de elaboração e venda de trabalhos. A quarta citação 
retrata o depoimento de um cliente de uma dessas empresas. Por fim, a quinta mostra 
um trecho de uma reportagem publicada por um dos mais importantes jornais do 
Brasil, citação essa que destaca os valores de um “trabalho de pesquisa” e cita, 
nominalmente, algumas instituições que sofreram com a venda de monografia. 

O crescimento de tais empresas no mercado nacional  e internacional ocorre devido 
ao aumento do número de clientes, na maioria das vezes alunos de graduação. É um 
desafio para a comunidade científica conter o avanço destas empresas no mercado. 
Somente com o empenho dos professores, coordenadores de curso que tal contenção 
pode ser alcançada. 



O problema relatado nessa introdução afetou, diretamente, a área de informática da 
Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA), o que levou o corpo docente a 
desenvolver um formato alternativo para a disciplina de Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC). O objetivo desse trabalho é, justamente, apresentar tal formato para esta 
disciplina. Para atingi-lo o trabalho está organizado da seguinte forma: A seção 2 
foca, em um formato de estudo de caso (Yin (2005)), a configuração da disciplina de 
TCC da FEMA. A seção 3 apresenta a arquitetura de uma ferramenta que tem como 
objetivo verificar se o aluno não está copiando, literalmente, trabalhos publicados na 
Internet. Já a seção 4 apresenta os resultados obtidos com a configuração da disciplina 
apresentada na seção 2, e por fim, a seção 5 apresenta as conclusões obtidas com esse 
trabalho. 

2   O Caso da Fundação Educacional do Município de Assis 
(FEMA) 

A Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA) possui nove cursos 
superiores, sendo que dois deles são relacionados à computação: Tecnologia em 
Processamento de Dados (TPD) e Bacharel em Ciência da Computação (BCC). O 
curso de TPD tem duração de 3 anos e, atualmente, conta com cerca de 150 alunos 
matriculados. O BCC possui duração de 5 anos e possui 200 alunos matriculados. 
Ambos os cursos possuem a disciplina de TCC na grade curricular. 

A disciplina de TCC é oferecida no 3º ano para o curso de TPD e no 5º ano para o 
BCC. Nesta disciplina o aluno deve desenvolver uma monografia com enfoque, 
estritamente acadêmico, sob a orientação de um professor da área de informática. Este 
trabalho é submetido a uma banca avaliadora para apreciação, e se aprovado o aluno 
recebe o título de Tecnólogo em Processamento de Dados ou de Bacharel em Ciência 
da Computação. 

O modelo processual para o desenvolvimento do TCC está dividido em 3 etapas 
(detalhadas por diagramas de casos de uso (Larman (2000)), notação amplamente 
conhecida no meio acadêmico computacional): 

• Etapa de configuração, cujo objetivo é proporcionar ao aluno o 
conhecimento das normas que regem o TCC (essas normas podem ser 
obtidas no endereço http://users.femanet.com.br/tccinf) e proporcionar ao 
aluno a escolha do tema de TCC e dos orientadores; 

• Etapa de orientação fase 1, cujo objetivo é qualificar o trabalho de 
conclusão de curso perante uma banca examinadora. 

• Etapa de orientação fase 2, cujo objetivo é desenvolver o projeto 
qualificado para, posteriormente, defendê-lo. 

A Figura 1 apresenta, detalhadamente em um diagrama de caso de uso, a etapa de 
configuração. Ao  analisar tal figura é possível verificar do caso de uso "1 - definir 
normas de TCC" reúne o colegiado dos professores da área de informática e a 
comissão responsável pelo gerenciamento de TCC. Ambos os atores verificam se as 
normas que direcionam o trabalho de conclusão de curso estão adaptadas para o 
período letivo que entrará em vigor. Tal reunião ocorre no início do período. Após a 
aprovação das normas que direcionam o TCC, os orientadores (professores 



pertencentes ao colegiado de curso), definem temas para o desenvolvimento de 
monografia (caso de uso de número 2). Esses temas pertencem ao domínio de 
conhecimento do professor. Os temas são enviados para a comissão de TCC (caso de 
uso de número 2.1) e essa verifica se os mesmos estão adequados ao perfil do egresso. 
Efetuada a verificação, os professores apresentam os temas definidos aos alunos (caso 
de uso de número 3). Após a apresentação, os alunos escolhem os orientadores com 
base em questões de afinidade com o tema e com a pessoa (caso de uso número 4). 
Salienta-se que a comissão define um número mínimo de alunos que um professor 
deve orientar, fato este que evita uma possível sobrecarga para determinados 
professores. 

Após escolher o tema o aluno participa do curso de metodologia de pesquisa (caso 
de uso de número 5). Tal curso tem como objetivo prover orientações gerais sobre 
método de pesquisa para o desenvolvimento do TCC. O produto final desse curso é a 
configuração do pré-projeto de pesquisa que deverá ser seguido pelo aluno durante o 
processo de orientação (caso de uso de número 5.1). Uma visão mais aprofundada 
desse curso pode ser verificada na Tabela 1. 

É importante ressaltar que no curso de metodologia, o aluno apresenta o pré-
projeto em uma seção pública, onde estão presentes o professor e os demais alunos 
(casos de uso de número 5.2). Nessa apresentação sugestões são feitas (por parte dos 
alunos e do professor) para a melhoria do pré-projeto. No final do curso o professor 
de metodologia de pesquisa avalia o desempenho do aluno em relação ao 
desenvolvimento do pré-projeto (casos de uso de número 6) e emite relatório 
endereçado ao orientador, cabe ao orientador acatar ou não as considerações efetuadas 
pelo professor de metodologia (caso de uso de número 6.1). 

No final da etapa de configuração, o aluno é aconselhado pelo professor de 
metodologia de pesquisa a procurar seu orientador para definir questões específicas 
relacionadas ao tema da pesquisa. 

 
Figura 1 - Pacote representando os casos de uso da etapa de configuração 

Terminada a etapa de configuração o aluno entra em processo de orientação fase 1 
(caso de uso de número 7), etapa essa representada pela Figura 2. Nessa fase o aluno 



discute com o orientador as considerações sobre o pré-projeto (caso de uso de número 
7.1), considerações essas efetuadas pelo professor de metodologia (lembrando sempre 
que cabe ao orientador, acatar ou não as considerações). Após a discussão sobre o 
pré-projeto o aluno desenvolve a parte escrita do documento de qualificação (caso de 
uso de número 7.2). Paralelamente ao processo de escrita da qualificação, o pré-
projeto é submetido para avaliação (caso de uso de número 8). O pré-projeto é 
avaliado, formalmente, pelo orientador e por um avaliador (geralmente um professor 
da área de informática), ambos atribuem uma nota ao pré-projeto, respeitando os 
critérios apresentados na Tabela 2 (caso de uso de número 9). É importante ressaltar 
que nesse momento o pré-projeto do aluno foi verificado pelo professor de 
metodologia de pesquisa, pelo orientador e pelo avaliador. Terminado o processo de 
escrita da qualificação, o aluno submete um documento formal para avaliação (caso 
de uso de número 10). Inicialmente, o documento de qualificação é avaliado pela 
ferramenta “Farejador de Plágio (FDP)” (caso de uso de número 10.1). Tal ferramenta 
tem como objetivo pesquisar nas páginas de busca da Internet a existência de trechos 
copiados, literalmente, de outros trabalhos acadêmicos. Uma descrição detalhada de 
tal ferramenta é apresentada na seção 4. Por fim, a etapa de orientação fase 1 se 
completa com a apresentação da qualificação a uma banca examinadora, nessa banca 
participam o orientador e o avaliador do pré-projeto. Salienta-se que nessa banca 
também é atribuída uma nota ao aluno, para atribuição de tal nota os membros de  
banca utilizam o formulário apresentado na Tabela 3. 

Tabela 1 – Programa do Curso de Metodologia de Pesquisa (retirado de Fabri, et. al. (2005)) 

Disciplina: Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação 

Período: * Ementa: Apresentar aos alunos os conceitos básicos sobre metodologia e método de pesquisa. 
Desenvolver junto aos alunos a habilidade para a confecção de um projeto de pesquisa 
seguindo os procedimentos e métodos científicos. Carga horária 

total:  32 horas**  
Conteúdo Ministrado Carga horária 
Pesquisa científica. 02 (horas) 
Paradigmas dentro da ciência da computação. 02 (horas) 
A ciência da computação como uma área multidisciplinar. Delimitando um projeto de pesquisa 
dentro da ciência da computação. 

04 (horas) 

A aplicação dos diversos métodos de pesquisa para a ciência da computação. 12 (horas) 
Formulando proposições e inferindo hipóteses. 04 (horas) 
Desenvolvimento de pré-projeto para um projeto de pesquisa. 08 (horas) 
Avaliação: Deve ser definida segundo as características de cada universidade 
* A disciplina pode ser aplicada na graduação, pós-graduação. 
** Carga horária aplicada aos alunos da graduação do Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis. Início da 
disciplina 2005. 

Tabela 2 - Critérios para Avaliação do Pré-Projeto 

O professor deve responder as seguintes questões em relação ao pré-projeto do aluno e atribuir uma nota geral: 
Os objetivos do TCC são claros e concisos?  
Método de pesquisa utilizado é adequado?  
O trabalho possui valor agregado?  
A proposta estrutural do trabalho está coerente? 
Cronograma está bem definido? 
 



É importante salientar que se a ferramenta FDP detectar algum tipo de plágio, ou a 
banca verificar que o aluno não desenvolveu o documento de qualificação o mesmo é 
eliminado do processo no período letivo corrente. 
 

 
Figura 2 - Pacote representando os casos de uso da etapa de orientação fase 1.  

Tabela 3 - Critérios para Avaliação da qualificação 

Aspectos a serem considerados Nota 
máxima 

Nota 
atribuída 

Apresentação: forma e estilo 
O raciocínio e o estilo de redação foram, claros e didáticos? 1,5  
Os capítulos propostos pelo acadêmico provêem coesão lógica para com o objetivo do 
trabalho? 

1,5  

As referências bibliográficas seguem um certo formalismo? 1,0  
O título do trabalho é conciso e reflete com precisão o conteúdo? 1,0  
Objetivo do Trabalho 
Os objetivos do trabalho estão bem definidos? 1,0  
Revisão da literature 
O aluno iniciou uma revisão literária sobre o tema? 1,0  
Apresentação do trabalho para Banca 
A apresentação do aluno retratou o conteúdo do trabalho? 1,0  
O aluno promoveu uma boa interação com a banca examinadora? 1,0  
O aluno respeitou tempo de 10 minutos para apresentação? 1,0  
Valor descontado para os trabalhos de qualificação entregue fora do prazo . Descontar 0.25 
pontos para cada dia de atraso. 

 

Total (valor que deverá ser anotado na ficha de acompanhamento do aluno)  
 

Terminada a etapa de orientação fase 1, o aluno e  orientador acessam a etapa de 
orientação fase 2 (vide Figura 3). Nessa etapa o aluno entra, novamente, em processo 
de orientação (caso de uso de número 12), na qual as discussões advindas do processo 
de qualificação são contempladas. Nessa etapa o aluno também submete o TCC ao 
orientador 2 vezes, esse processo inclui a avaliação do TCC por parte do orientador 
(casos de uso de número 13 e 13.1). Ao final do processo de orientação o aluno 



submete o TCC para avaliação (caso de uso de número 14), onde essa é feita duas 
formas: pela banca (composta pelo orientador e 2 avaliadores) e; eletronicamente, 
pela ferramenta FDP (caso de uso de número 14).  

 

Figura 3 - Pacote representando os casos de uso da etapa de orientação fase 2. 

Percorridas as três etapas, o aluno é submetido à avaliação final (caso de uso de 
número 15) que é desenvolvida através das seguintes equações:  
NB = [(NAPR + NARG *3+ NM)/5] * NC  
NF = [(NPP + NQ + NO)/3 + (NB*2)] / 3, onde: 

• NB (Nota da Banca), onde esta é composta por: 
o NAPR (Nota da Apresentação): o aluno seguiu o protocolo 

estabelecido pela comissão em relação à apresentação do TCC, o 
tempo de apresentação foi respeitado; 

o NARG (Nota de Argüição): o aluno é questionado sobre o TCC, 
suas respostas são avaliadas pela banca; 

o NM (Nota da Documentação do TCC): A monografia respeitou 
aspectos de formatação, dispostas nas normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – NBR 14724 de 31 de agosto de 
2001. 

o NC  (Nota do Conteúdo do TCC) (nota variando entre 0 e 1): Todo 
aluno possui essa nota valendo 1, caso o TCC seja fruto de um 
plágio ou comprado a banca deve zerar tal nota, o que implica na 
reprovação do aluno. 

• NF (Nota Final do Aluno), onde esta é composta por: 
o NPP (Nota do Pré-Projeto): Média aritmética das notas atribuídas 

no pré-projeto ((nota do avaliador + nota do orientador) / 2), etapa 
de configuração. 



o NQ (Nota da Qualificação): Média aritmética das notas atribuídas 
no exame de qualificação ((nota do avaliador + nota do orientador) / 
2), etapa de orientação fase 1. 

o NO (Nota do Orientador): Nota atribuída pelo orientador, segundo o 
desempenho global do aluno. 

Salienta-se que as notas de argüição e do orientador possuem um peso maior em 
relação às demais. A justificativa para tal fato está alicerçada na questão do plágio ou 
na compra do trabalho, no caso de primeira nota. No caso da segunda, a justificativa 
está baseada no contato direto entre orientador e aluno, possibilitando ao primeiro um 
conjunto maior de variáveis no momento da avaliação. 

3   A Ferramenta para Análise Eletrônica de Documentos 
(Farejador de Plágio - FPD) 

A ferramenta para análise eletrônica de documentos, denominada FDP, pode ser 
obtida no endereço http://br.geocities.com/farejadordeplagio/perguntas.html. Tal 
ferramenta tem como objetivo verificar se um determinado documento, um TCC, foi 
copiado literalmente de outro documento disponível na Internet. 

A ferramenta FDP é dividida em 2 subsistemas: o de entrada de dados e o de 
consulta. O subsistema de entrada de dados possui 2 módulos: 

• interface com o usuário: Interface que propicia a entrada do documento a 
ser consultado. Além dessa entrada o usuário deve informar a quantidade 
de strings (fragmentos do texto, geralmente a string possui o tamanho de 
uma ou duas linhas) que devem ser consultadas por página do documento. 
A interface com o usuário é responsável por apresentar as informações 
compiladas pela máquina de busca. 

• interface de inserção de sites (páginas) de busca (exemplo: Google): 
Interface que permite ao usuário configurar quais são os sites de busca 
que auxiliarão a ferramenta na pesquisa  por conteúdo. 

O subsistema de consulta também está dividido em 2 módulos: 
• Máquina de busca: tem como objetivo capturar as informações advindas da 

interface com o usuário e transferi-las para os sites de busca configurados no 
módulo de armazenamento de sites. 

• Módulo de armazenamento de sites: tem como objetivo capturar as 
informações enviadas pela máquina de busca, efetuando a busca na world 
wide web. 

4   Resultados Quantitativos 

Essa seção tem como objetivo apresentar os resultados quantitativos obtidos com a 
implementação alternativa da disciplina de TCC. 

Em 2004, antes de implementar a disciplina de TCC no formato descrito na seção 
3, o curso de TPD possuía 42 alunos desenvolvendo o TCC. Desses alunos, 31 



(73,81%) concluíram o trabalho, 11 (26,19%) desistiram durante o processo e, 
conseqüentemente, foram reprovados. Já o curso de Bacharelado em Ciência da 
Computação, no mesmo ano, possuía 35 alunos matriculados na disciplina de 
Trabalho de Conclusão de Curso, sendo que 31 (88,57%) concluíram tal trabalho e 4 
(11,43%) não concluíram tal disciplina. Salienta-se que 2 alunos (um de cada curso) 
foram reprovados devido ao plágio e a compra de TCC. 

Em 2005, o curso de Tecnologia em Processamento de Dados possuía 43 alunos 
matriculados na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, 28 (65,12%) foram 
aprovados e 15 (34,88%) foram reprovados. O curso de Bacharelado em Ciência da 
Computação possuía 31 alunos matriculados na disciplina de TCC, 27 (87,10%) 
foram aprovados e 4 (12,90%) foram reprovados. Das 19 reprovas, 7 foram motivadas 
devido a ao plágio ou a compra do TCC em “empresa prestadoras de serviço de 
pesquisa”. 

Já em 2006 os cursos de BCC e TPD tiveram 76 matriculados na disciplina de 
TCC, 23 foram reprovados. Das 23 reprovas, 3 (2 no BCC e 1 no TPD) foram 
motivadas por plágio. 

Por fim, em 2007 os cursos tiveram 67 matriculados e 25 reprovas. Ressalta-se que 
em 2007 não foi detectado nenhum caso de plágio. 

Uma consolidação dos números apresentados nessa seção pode ser verificada na 
Tabela 4. 

Tabela 4 – Número de alunos aprovados na disciplina de TCC dos cursos BCC e TPD da 
FEMA. No número de reprovas estão incluídos os alunos que trancaram a disciplina de TCC no 
ano corrente de sua matrícula. 

 

5   Conclusões 

Esse trabalho apresentou modelo da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso da 
FEMA. Alguns pontos fortes podem ser destacados em relação ao modelo: A 
generalidade, o modelo pode ser aplicado para qualquer curso.  A notação em caso de 
uso garante a difusão do modelo junto aos alunos da computação. O modelo prevê o 



acompanhamento do aluno em vários momentos durante o período letivo: discussão 
do pré-projeto junto ao professor de metodologia de pesquisa (discussão essa efetuada 
em uma seção pública, fato que inibe o aluno a procurar meios alternativos durante o 
restante do período letivo); avaliação do pré-projeto pelo orientador e, principalmente, 
pelo avaliador (outro professor da área de informática toma conhecimento sobre o 
trabalho do aluno); apresentação da qualificação em uma seção pública e; por fim 
apresentação do TCC para banca examinadora. 

Uma conscientização em relação à propriedade intelectual e direito autoral, é 
desenvolvida junto aos alunos, no curso de TPD pela disciplina de direito autoral e no 
BCC pelo professor orientador, visto que essa disciplina não é contemplada na grade 
de tal curso. 

Acredita-se que, com a implementação do modelo de TCC apresentado nesse 
trabalho, todos os trabalhos com problemas de plágio e de propriedade intelectual 
foram detectados e devidamente punidos com a reprovação do aluno. Ressalta-se que 
o número de plágio, junto aos alunos da área de informática da FEMA, vem caindo a 
cada ano. Em 2007 não foi detectado nenhum caso, esperamos repetir este número 
para 2008. 
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