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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢ COMPETÊNCIAS: - Analisar relações entre projeto e técnicas específicas. - Adequar o conteúdo ao projeto ou produto de
comunicação visual. - Pesquisar problemas, assuntos ou temas para elaboração de projeto ou produto de comunicação visual. - ser
capaz de organizar o tempo na realização de projetos. - planejar um projeto de conclusão de curso de acordo com as expectativas do
mercado.

➢ ATRIBUIÇÕES: - Identificar tendências na comunicação visual. - Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologia
envolvidas no desenvolvimento do projeto. - Pesquisar técnicas, ferramentas e equipamentos de produção gráfica disponível no
mercado.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES: B - PESQUISAR PROBLEMA, ASSUNTO OU TEMA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO OU
PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL - Definir metodologia de desenvolvimento do projeto.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES: C - ELABORAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL - Identificar público do produto
ou do projeto. - Identificar necessidade de outros especialistas envolvidos no processo. - Identificar o problema.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES: D - REALIZAR PESQUISAS - Pesquisar literatura específica da área. - Realizar pesquisas de mercado.

➢ ÁREA DE ATIVIDADES: E - DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS - Ser cordial em suas relações interpessoais. -
Perceber as necessidades do cliente.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM COMUNICAÇÃO VISUAL Módulo: 2º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Analisar dados e informações obtidas de pesquisas

empíricas e bibliográficas.
1.1 Identificar demandas e situações-problema no âmbito da

área profissional.
1. Estudo do cenário da área profissional: Características do

setor: macro e microrregiões. Avanços tecnológicos; Ciclo
de vida do setor; Demandas e tendências futuras da área
profissional; Identificação de lacunas (demandas não
atendidas plenamente) e de situações-problema do setor.

2. Propor soluções parametrizadas por viabilidade técnica e
econômica aos problemas identificados no âmbito da área
profissional.

1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em estudo. 2. Identificação e definição de temas para o TCC: Análise
das propostas de temas segundo os critérios: pertinência;
relevância; viabilidade.

1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para desenvolvimento
de projetos.

3. Definição do cronograma de trabalho

1.4 2 Constituir amostras para pesquisas técnicas e
científicas, de forma criteriosa e explicitada.

4. Técnicas de pesquisa: Documentação indireta: pesquisa
documental; pesquisa bibl iográfica. Técnicas de
fichamento de obras técnicas e científicas; Documentação
direta: pesquisa de campo; pesquisa de laboratório;
observação; entrevista; questionário. Técnicas de
estruturação de instrumentos de pesquisa de campo:
questionários; entrevistas; formulários, entre outros.

1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa de campo. 5. Problematização

2.1 Consultar Legislação, Normas e Regulamentos relativos
ao projeto.

6. Construção de hipóteses

2.2 Registrar as etapas do trabalho. 7. Objetivos: Geral e específicos (para quê? para quem?).

2.3 Organizar os dados obtidos na forma de textos, planilhas,
gráficos e esquemas.

8. Justificativa (por quê?)
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM COMUNICAÇÃO VISUAL Módulo: 2º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Identificar demandas e situações-problema no
âmbito da área profissional.

➢ 1. Estudo do cenário da área profissional:
Características do setor: macro e microrregiões. Avanços
tecnológicos; Ciclo de vida do setor; Demandas e
tendências futuras da área profissional; Identificação de
lacunas (demandas não atendidas plenamente) e de
situações-problema do setor.

➢ Integração dos alunos que cursam o 2º módulo, com os
alunos ingressantes.

23/07 a 27/07

➢ 1.1 Identificar demandas e situações-problema no
âmbito da área profissional.

➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em
estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 1. Estudo do cenário da área profissional:
Características do setor: macro e microrregiões. Avanços
tecnológicos; Ciclo de vida do setor; Demandas e
tendências futuras da área profissional; Identificação de
lacunas (demandas não atendidas plenamente) e de
situações-problema do setor.

➢ 2. Identificação e definição de temas para o TCC:
Análise das propostas de temas segundo os critérios:
pertinência; relevância; viabilidade.

➢ 3. Definição do cronograma de trabalho

➢ Apresentação do Professor, das Bases Tecnológicas,
competências, habilidades, instrumentos de avaliação,
bibliografia utilizada e recomendada e dicas. Pesquisa de
Análise diagnóstica da turma com contrato didático
explicitando as regras para o componente.

➢ Aula expositiva dialogada: Como definir um tema e um
problema. Orientações gerais para a construção do projeto
e apresentação de exemplos. Exemplos de TCCs já
realizados na Unidade e em outras unidades.

23/07 a 03/08

➢ 1.1 Identificar demandas e situações-problema no
âmbito da área profissional.

➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em
estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.

➢ 2.1 Consultar Legislação, Normas e Regulamentos
relativos ao projeto.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 3. Definição do cronograma de trabalho ➢ Entrega: Definição de equipes/grupos de trabalhos.
Definição da empresa para o TCC (de 03 a 05 integrantes).

➢ Definição de Cronogramas de Trabalho. Gráfico de
Gantt, definção e exemplos. Os alunos farão uma gráfico
para cada grupo.

06/08 a 17/08



➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em
estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.

➢ 2.1 Consultar Legislação, Normas e Regulamentos
relativos ao projeto.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 1. Estudo do cenário da área profissional:
Características do setor: macro e microrregiões. Avanços
tecnológicos; Ciclo de vida do setor; Demandas e
tendências futuras da área profissional; Identificação de
lacunas (demandas não atendidas plenamente) e de
situações-problema do setor.

➢ 2. Identificação e definição de temas para o TCC:
Análise das propostas de temas segundo os critérios:
pertinência; relevância; viabilidade.

➢ 3. Definição do cronograma de trabalho

➢ 4. Técnicas de pesquisa: Documentação indireta:
pesquisa documental; pesquisa bibliográfica. Técnicas de
fichamento de obras técnicas e científicas; Documentação
direta: pesquisa de campo; pesquisa de laboratório;
observação; entrevista; questionário. Técnicas de
estruturação de instrumentos de pesquisa de campo:
questionários; entrevistas; formulários, entre outros.

➢ Aula Teórica: O que é referencia teórico / Como fazer o
fichamento de pesquisas bibliográficas. Procedimentos
Didáticos: • Questões a serem abordadas com o cliente
(questionários). • Entrega dos levantamentos e
questionário realizado (grupos).

➢ Atividade escrita individual: Os alunos deverão fazer o
fichamento bibliográfico para embasamento do TCC:
Definição de Comunicação Visual, Design Gráfico,
Branding e Identidade Visual. 20/08 a 31/08

➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em
estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.

➢ 1.4 2 Constituir amostras para pesquisas técnicas e
científicas, de forma criteriosa e explicitada.

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.

➢ 2. Identificação e definição de temas para o TCC:
Análise das propostas de temas segundo os critérios:
pertinência; relevância; viabilidade.

➢ 4. Técnicas de pesquisa: Documentação indireta:
pesquisa documental; pesquisa bibliográfica. Técnicas de
fichamento de obras técnicas e científicas; Documentação
direta: pesquisa de campo; pesquisa de laboratório;
observação; entrevista; questionário. Técnicas de
estruturação de instrumentos de pesquisa de campo:
questionários; entrevistas; formulários, entre outros.

➢ Aula expositiva dialogada: • Como se formula um
projeto de Metodologia Científica; • Definições: Tema,
Problema, Justificativa, Hipótese, Objetivos gerais e
específicos. • Definições e diferenciações entre
Observação, Entrevista, Questionários e Formulários de
pesquisas. • Estudo de caso para compreensão da
proposta.

➢ Seminário em grupo sobre Pesquisa: Definição, tipos e
exemplos.

03/09 a 14/09

➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em
estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.

➢ 1.4 2 Constituir amostras para pesquisas técnicas e
científicas, de forma criteriosa e explicitada.

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na forma de textos,
planilhas, gráficos e esquemas.

➢ 4. Técnicas de pesquisa: Documentação indireta:
pesquisa documental; pesquisa bibliográfica. Técnicas de
fichamento de obras técnicas e científicas; Documentação
direta: pesquisa de campo; pesquisa de laboratório;
observação; entrevista; questionário. Técnicas de
estruturação de instrumentos de pesquisa de campo:
questionários; entrevistas; formulários, entre outros.

➢ Aula prática: Atendimentos Individuais ou
equipes/grupos: • Exercício para compreensão da proposta
dentro dos casos possíveis levantados/pesquisados. •
Apresentação do desenvolvimento dos formulários e
questionários do possível cliente.

➢ Produção de Texto: Estrutura da Monografia – capa,
folha de rosto, ficha de aprovaçao, resumo (abstract),
sumário e desenvolvimento.

17/09 a 28/09



➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em
estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.

➢ 1.4 2 Constituir amostras para pesquisas técnicas e
científicas, de forma criteriosa e explicitada.

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.

➢ 2.1 Consultar Legislação, Normas e Regulamentos
relativos ao projeto.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na forma de textos,
planilhas, gráficos e esquemas.

➢ 4. Técnicas de pesquisa: Documentação indireta:
pesquisa documental; pesquisa bibliográfica. Técnicas de
fichamento de obras técnicas e científicas; Documentação
direta: pesquisa de campo; pesquisa de laboratório;
observação; entrevista; questionário. Técnicas de
estruturação de instrumentos de pesquisa de campo:
questionários; entrevistas; formulários, entre outros.

➢ Aula Teórica: Problematização.•Problematizações:
Colocar o problema em forma de questão, formular uma
hipótese, justificativas e traçar objetivos. • O que é
referência teórico / Como fazer o fichamento de pesquisas
bibliográficas.

➢ Produção de Texto: dados da empresa (histório,
localização, comunicação atual, briefing e etc).

01/10 a 11/10

➢ 1.1 Identificar demandas e situações-problema no
âmbito da área profissional.

➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em
estudo.

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.

➢ 1.4 2 Constituir amostras para pesquisas técnicas e
científicas, de forma criteriosa e explicitada.

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na forma de textos,
planilhas, gráficos e esquemas.

➢ 4. Técnicas de pesquisa: Documentação indireta:
pesquisa documental; pesquisa bibliográfica. Técnicas de
fichamento de obras técnicas e científicas; Documentação
direta: pesquisa de campo; pesquisa de laboratório;
observação; entrevista; questionário. Técnicas de
estruturação de instrumentos de pesquisa de campo:
questionários; entrevistas; formulários, entre outros.

➢ Aula Teórica: Hipóteses.• Construção de hipóteses
(possíveis soluções). Traçar um panorama fundamentado
com as referências e justificativas colhidas durante todo o
processo de pesquisa: imagens e arquivos distintos.

➢ Atendimentos individuais nos projetos/alunos e análise
avaliativa sobre o andamento/processo. Produção de
Texto: Introdução do Trabalho, objetivos, metodologias e
problemas encontrados. 16/10 a 27/10

➢ 1.2 Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto em
estudo.

➢ 1.4 2 Constituir amostras para pesquisas técnicas e
científicas, de forma criteriosa e explicitada.

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na forma de textos,
planilhas, gráficos e esquemas.

➢ 1. Estudo do cenário da área profissional:
Características do setor: macro e microrregiões. Avanços
tecnológicos; Ciclo de vida do setor; Demandas e
tendências futuras da área profissional; Identificação de
lacunas (demandas não atendidas plenamente) e de
situações-problema do setor.

➢ 4. Técnicas de pesquisa: Documentação indireta:
pesquisa documental; pesquisa bibliográfica. Técnicas de
fichamento de obras técnicas e científicas; Documentação
direta: pesquisa de campo; pesquisa de laboratório;
observação; entrevista; questionário. Técnicas de
estruturação de instrumentos de pesquisa de campo:
questionários; entrevistas; formulários, entre outros.

➢ 5. Problematização

➢ 6. Construção de hipóteses

➢ 7. Objetivos: Geral e específicos (para quê? para
quem?).

➢ 8. Justificativa (por quê?)

➢ Aula Teórica: Hipóteses. Traçar um panorama
fundamentado com as referências e justificativas colhidas
durante todo o processo de pesquisa: imagens e arquivos
distintos. Atendimentos individuais nos projetos/alunos e
análise avaliativa sobre o andamento/processo. Produção
de Texto: Problemas encontrados/ Dados de Mercado,
Concorrentes e Pesquisa de Público Alvo.

➢ Tabulação do material pesquisado: entrevistas (fazer
Infográfico sobre Público-Alvo) e fotos de pesquisa. •
Elaboração de relatórios, gráficos e materiais
comprobatórios de defesa de pesquisa. Apresentação da
estrutura para montagem, com definição do formato gráfico
do projeto.

29/10 a 10/11



➢ 1.4 2 Constituir amostras para pesquisas técnicas e
científicas, de forma criteriosa e explicitada.

➢ 1.5 Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.

➢ 2.1 Consultar Legislação, Normas e Regulamentos
relativos ao projeto.

➢ 2.2 Registrar as etapas do trabalho.

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na forma de textos,
planilhas, gráficos e esquemas.

➢ 1. Estudo do cenário da área profissional:
Características do setor: macro e microrregiões. Avanços
tecnológicos; Ciclo de vida do setor; Demandas e
tendências futuras da área profissional; Identificação de
lacunas (demandas não atendidas plenamente) e de
situações-problema do setor.

➢ 4. Técnicas de pesquisa: Documentação indireta:
pesquisa documental; pesquisa bibliográfica. Técnicas de
fichamento de obras técnicas e científicas; Documentação
direta: pesquisa de campo; pesquisa de laboratório;
observação; entrevista; questionário. Técnicas de
estruturação de instrumentos de pesquisa de campo:
questionários; entrevistas; formulários, entre outros.

➢ 5. Problematização

➢ 6. Construção de hipóteses

➢ 7. Objetivos: Geral e específicos (para quê? para
quem?).

➢ 8. Justificativa (por quê?)

➢ Aula Teórica/ Prática Laboratorial: Montagem dos
fichamentos e aplicação dos textos ao formato gráfico do
projeto, conforme normas da ABNT e o plano do manual
para TCC da ETEC (dados do Cliente, público-alvo,
mercado e concorrentes).

➢ Aula Revisão de Conteúdo: •Possíveis Arestas e
dúvidas finalizadas; •Amostragem do trabalho concluído;
•Atendimento nos grupos e nas pesquisas. •Aprovação do
Trabalho para Impressão.

12/11 a 23/11

➢ 1.3 Elaborar instrumentos de pesquisa para
desenvolvimento de projetos.

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na forma de textos,
planilhas, gráficos e esquemas.

➢ 2. Identificação e definição de temas para o TCC:
Análise das propostas de temas segundo os critérios:
pertinência; relevância; viabilidade.

➢ 5. Problematização

➢ 6. Construção de hipóteses

➢ 7. Objetivos: Geral e específicos (para quê? para
quem?).

➢ 8. Justificativa (por quê?)

➢ Apresentação de TCCs (Projeto Interdisciplinar)

➢ Apresentação do Pré Projeto de TCC, com a entrega
do Trabalho escrito. Aplicação de Avaliação Escrita
Individual, se necessário.

26/11 a 07/12

➢ 2.3 Organizar os dados obtidos na forma de textos,
planilhas, gráficos e esquemas.

➢ 1. Estudo do cenário da área profissional:
Características do setor: macro e microrregiões. Avanços
tecnológicos; Ciclo de vida do setor; Demandas e
tendências futuras da área profissional; Identificação de
lacunas (demandas não atendidas plenamente) e de
situações-problema do setor.

➢ 5. Problematização

➢ 6. Construção de hipóteses

➢ 7. Objetivos: Geral e específicos (para quê? para
quem?).

➢ 8. Justificativa (por quê?)

➢ Feedback das menções aos alunos

➢ Encerramento do semestre letivo

10/12 a 17/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM COMUNICAÇÃO VISUAL Módulo: 2º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1. Analisar dados e informações obtidas de
pesquisas empíricas e bibliográficas.

➢ Seminário sobre Pesquise e Fichamento
Bibliográfico.

➢ •Avaliação da postura do aluno durante o
desenvolvimento do trabalho, avaliação do
conteúdo desenvolvido e participação.

➢ •clareza, coesão, crítica e interpretação.

➢ Interesse

➢  Realização de atividades propostas,
organização, cumprimento de prazos de
entrega, empenho em pesquisas sobre fontes
de informações pertinentes aos projetos e
part ic ipação em discussões de ideias.
Comportamento satisfatório e dedicação aos
trabalhos.

➢ •Participação nas discussões.

➢ •Interesse demonstrado.

➢ •Entrega dos projetos individuais e em
grupo.

➢ •Conteúdo consistente e embasado em
teorias e vivencias reais e fundamentadas

➢ 2. Propor soluções parametrizadas por
viabilidade técnica e econômica aos problemas
identificados no âmbito da área profissional.

➢ Trabalho de Conclusão de Curso em Grupo.

➢ •Avaliação da postura do aluno durante o
desenvolvimento do trabalho, avaliação do
conteúdo desenvolvido e participação.

➢ •Avaliação da coerência entre a pesquisa e
produção. Verificando quantidade e qualidade
nas referências trabalhadas na pesquisa sobre
os temas abordados.

➢ Participação

➢ Coerência com a realidade

➢  Realização de atividades propostas,
organização, cumprimento de prazos de
entrega, senso crítico e uso de conhecimentos
adquir idos em estudos. Comportamento
satisfatório e dedicação aos trabalhos.

➢ •Assiduidade às aulas .

➢ •Postura crítica e analítica.

➢ •Interesse demonstrado.

➢ •Relação interpessoal e em grupo.

➢ Produções que apresentem capricho,
cr iat iv idade e coerência com as aulas.
Participação efetiva em sala de aula e estudo
constante.

➢ •Entrega dos projetos individuais e em
grupo.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM COMUNICAÇÃO VISUAL Módulo: 2º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

JULHO Pesquisa diagnóstica da turma Preparação de material para os
alunos ingressantes

Organ i zação  de  l i v ros  e
m a t e r i a i s  ( r e f e r e n c i a i s
b ib l iográf icos)  e poster ior
confecção de apost i la aos
alunos

(28 sábado -  Reunião de
Planejamento)

AGOSTO Fo l low  Up  dos  ma te r ia i s
disponibilizados

(14 terça-feira Reunião de
Curso Letiva)

SETEMBRO
C o r r e ç õ e s  d a s
atividades/feedback (TCC) aos
alunos

(26 quarta-feira entrega de
menções parciais)

OUTUBRO

Atendimento aos Grupos no
Desenvolvomento do TCC.
Atendimento individualizado se
necessário

Material será disponibilizado no
Grupo da Sala e na copiadora
da unidade.

NOVEMBRO projeto Interdisciplinar TCC.
Apresentação Atendimento aos Grupos. Feedback e Aprovação do TCC

DEZEMBRO

Feedback aos a lunos das
menções  e  ap l i cação  de
avaliação escrita individua sobre
a s  n o r m a s  A B N T ,  s e
necessário.

Conselho de Classe Final
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
•BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION. Aprendizagem baseada em projetos: guia para professores de ensino fundamental e médio.
Porto

•Alegre: Artmed, 2008.

•DYNIEWICZ, Ana Maria; Metodologia da pesquisa em saúde para iniciantes – São Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 2007.

•FIGUEIREDO, Nébia M. Almeida. Método e Metodologia da Pesquisa Científica, 2. ed. São Caetano do Sul: Yendis Editora, 2007.

•MALERBO, Maria Bernadete. Apresentação Escrita de Trabalhos Científicos, Ribeirão Preto: Holos, 2003.

•MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva. Fundamentos de Metodologia Científica. 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2003.

•MATIAS – PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica, São Paulo: Atlas,2007.

•MOURA, Dácio G.; BARBOSA, Eduardo F. Trabalhando com Projetos, 2. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.

•OLIVEIRA, N. M.; ESPÍNDOLA, C. R. Trabalhos Acadêmicos: Recomendações Práticas. 1. ed. São Paulo: Centro Paula Souza /
Copidart,

•2003.

•PERRENOUD, Ph. As competências para ensinar no século XXI, Porto Alegre: Artmed, 2002.

•SCHÖN, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem, Porto Alegre: Artes Médicas
Sul.

•Referências trazidas pelo Professor

•“O que é Design” de Wilton Azevedo, Edit. Brasiliense, coleção primeiros passos;

•Apresentação do filme/DVD: Alexandre Wollner e a Formação do Design Moderno no Brasil;

•“Sintaxe da Linguagem Visual” de Donis A. Dondis, coleção Matins Fontes.

•MANUAL PARA A ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (Centro Paula Souza – 2015).

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Trabalho de Conclusão de Curso – interdisciplinar.

Neste componente os alunos irão prospectar um Cliente Real (empresa ou ONG) que serão trabalhados até o final do curso.

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
•Atendimento individualizado aos grupos e se necessário aos alunos individualmente nos exercícios em sala. Solicitar que o aluno
pesquise e faça um trabalho sobre o conceito em que está com dificuldade e propor a leitura de livros e artigos da área do conceito.

•Atividades para aprimorar o conhecimento técnico na área do design

•Re-avaliação dos trabalhos, após os esclarecimentos de dúvidas.

•Conversa e atendimento em particular.

IX – Identificação:
Nome do Professor: ALESSANDRO SEGALA ROMANO

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:
Nome do Coordenador:

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


