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Para refletir...
“Dedicação é a capacidade de se entregar à realização de um objetivo.
Não conheço ninguém que tenha progredido na carreira sem trabalhar pelo 
menos doze horas por dia nos primeiros anos.

Não conheço ninguém que conseguiu realizar seu sonho sem sacrificar sábados 
e domingos pelo menos uma centena de vezes.

Não se compare à maioria, pois, infelizmente, ela não é modelo de sucesso. Se 
você quiser atingir uma meta especial, terá de estudar no horário em que os 
outros estão tomando chopp com batatas fritas. Terá de planejar, enquanto os 
outros permanecem à frente da televisão. Terá de trabalhar, enquanto os outros 
tomam sol à beira da piscina.

A realização de um sonho depende da dedicação.
Há muita gente que espera que o sonho se realize por mágica.
Mas toda mágica é ilusão.
E ilusão não tira ninguém do lugar onde está... 
Ilusão é combustível de perdedores...“ 

Roberto Shiniyashiki



Importância da pesquisa

n Não se toma uma decisão baseado no senso 
comum (experiências, vivências e observações 
simplistas do mundo – Mito da caverna de 
Platão)

n A pesquisa e sua divulgação constituem uma 
indústria enorme no mundo atual. – Fake News

n Quem não for capaz de fazer uma pesquisa 
confiável, nem relatórios confiáveis sobre a 
pesquisa sua e dos outros, acabará por tomar 
decisões erradas e equivocadas e se tornará 
um fracassado em sua área de atuação.

Algoritmos para mostrar somente o que ele 
CONSIDERA melhor para nós (ex: feed de 
notícias do facebook)



Papel de Pesquisador
“A idéia de pesquisador não é a de alguém que, 
esporadicamente, faz uma ou outra pesquisa. 
O pesquisador não deixa de ser pesquisador em momento 
algum de seu dia-a-dia.
Ser pesquisador é uma tarefa absorvente que exige atenção 
permanente. 
O pesquisador não pode ser pesquisador uma semana por 
semestre nem um dia por semana.
É pesquisador durante o dia e durante a noite todos os dias de 
todos os anos” 

(RIGGIO, 2003).



Etapas de uma Pesquisa
n Planejamento da Pesquisa - MPAT

¨ Escolha do tema 
¨ Levantamento de dados
¨ Formulação de problemas
¨ Definição de conceitos
¨ Construção de hipóteses
¨ Delimitação da Pesquisa
¨ Planejamento da execução da pesquisa

n Seleção de métodos e técnicas
n Organização do instrumental de pesquisa
n Cronograma



Etapas de uma Pesquisa
n Execução da pesquisa

¨ Desenvolvimento do projeto:
n Para deptos, laboratórios, disciplinas, outros setores da Fatec
n Faça parte do desenvolvimento de algum projeto de Pesquisa da Instituição desde que o 

professor orientador seja do DTI
n Característica do Projeto

¨ ser novo ou pelo menos incomum
►em algumas áreas é uma interrogação, em muitas deles pede-se que seja novo 

ou que ao menos tenha algo novo nele
¨ ser potencialmente útil para a sociedade

►não precisa ter uma pesquisa empírica que comprove a sua utilidade, porém 
deve ter potencial de utilidade.

¨ requerer elaboração não trivial; uso não trivial de ferramentas (computacional ou não)
►pesquisa que contenha conhecimentos (computacionais) embutidos que não 

são de amplo domínio



Etapas de uma Pesquisa

n Execução da pesquisa
¨ Seleção, codificação e tabulação dos dados
¨ Análise e Interpretação dos dados

n Relatório de pesquisa
¨ Relatórios - Projeto de Desenvolvimento de Software
¨ Monografias 
¨ Apresentação para banca - opcional



Orientadores
n http://www.fatecsp.br/dti/pdf/tccdocentes.pdf



Novas Regras

n A entrega do TCC será somente por CD ou DVD:
¨ Entregar o TCC + Folha de Avaliação
¨ O Termo de Autorização para Publicação de Monografias – somente em 

Monografias
¨Os projetos não ficam disponíveis para o acesso na biblioteca. NÃO é 

preciso o Termo de Autorização para Publicação de Monografias.



Novas Regras
n Seguir exatamente o que consta no Roteiro para Entrega e 

Elaboração do TCC – no site:
¨Monografia: monografia completa em pdf + Resumo em pdf
¨Projeto: Cada orientador define o que será entregue
¨É exigido que a CAPA da mídia e ETIQUETA SIGAM EXATAMENTE AS 

INSTRUÇÕES QUE SE ENCONTRAM NO ROTEIRO .



Regras para o Resumo e Abstract

n Resumo
¨ <Autor: (sobrenome, iniciais do nomes restantes)> <título da monografia em negrito>. <ano de entrega> 

<quantidade de folhas>. Monografia (TCC) - Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Faculdade de 
Tecnologia de São Paulo, São Paulo, <ano de entrega>
<Resumo em português>
Palavras chaves: <até 5 palavras chaves>

n Abstract
¨ <Autor: (sobrenome, iniciais do nomes restantes)> <título da monografia traduzido para o inglês e em 

negrito>. <ano de entrega> <quantidade de folhas>. Monograph (WCC) - Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas. Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, <ano de entrega>
<Resumo em inglês>
Key Words: <até 5 palavras chaves>



Exemplo de Resumo



ATENÇÃO!!!

Na entrega do trabalho será verificada se as 
regras foram obedecidas e caso não estejam de 
acordo com as instruções do manual, o mesmo 
será rejeitado, ficando assim, com CONCEITO 
FINAL C até que seja feita a entrega da midia 
conforme as regras.



Acompanhamento e Avisos

n e-mail da disciplina:
¨ tcc.ads.fatec@gmail.com

n Site: www.fatecsp.br/dti
¨Coluna a esquerda: ALUNOS
¨TCC (Curso ADS) – formulários
¨TCC (Temas e Orientadores)

mailto:tcc.ads.fatec@gmail.com
http://www.fatecsp.br/dti


Avaliação
v Só serão avaliados os alunos matriculados, não existe com a disciplina o acordo de “guardar 

a nota para depois lançar” – acordo entre orientador e orientando não fazem parte do 
conhecimento e gerenciamento por parte da disciplina de TCC

v FA = Formulário de Aceite de Orientação preenchida e assinada pelo orientador
v Entregou nota = 10
v Não entregou nota = 0 – não será permitido entregar a monografia final

v BC = Apresentação do Trabalho (média das notas)
v MO= Monografia (nota do orientador)
v MF = Média Final

FA = 0 à Reprovado por falta
MF < 6,0 à Reprovado

MF ≥ 6,0 à APROVADO 

Com apresentação Sem apresentação
MF = 0,2*BC+0,8*MO MF = MO

Aluno matriculado
em TCC



Cronograma
n Entrega do formulário de aceite do orientador preenchida e 

assinada até 18/10/2019

n Entrega da monografia ou relatório (documentos e o código) de 
desenvolvimento do software a partir de 02/12/2019 até 
06/12/2019 – assinado pelo orientador

n 17/12/2019 – notas no site. 
Caso sua nota não esteja no site entrar em contato com o seu
orientador verificando se ele forneceu a nota. 



Contato

n Email: tcc.ads.fatec@gmail.com
n Profa. Dra. Márcia Ito
n Auxiliares: André e Talita

mailto:tcc.ads.fatec@gmail.com


Márcia Ito – Temas 

n Revisões	Sistemáticas	com	análise	bibliométrica	e	Meta-análise	(quando	pertinentes):
¨ Engenharia	do	Conhecimento:	Aquisição	do	Conhecimento,	incluindo	métodos	para	o	
desenvolvimento	em	IA

¨ Knowledge	Discovery	Data	(KDD)	e	Representação	do	Conhecimento:	Machine	Learning,	
Deep	Learning,	Knowledge	Graph

¨ Avaliação	dos	modelos	gerados	pela	IA	e	Aspectos	éticos	na	aplicação	da	IA Sistemas	
Conversacionais	(Chatbot)

¨ Processamento	de	Linguagem	Natural,	Análise	de	Sentimento,	comportamento	e	perfis
¨ Inteligência	Artificial	e	Computação	aplicada	a	Saúde	(medicina,	odontologia,	enfermagem,	
etc..)

n Projetos
¨ Desenvolvimento	de	Sistemas	conversacionais	do	tipo	chatbot
¨ Desenvolvimento	de	Análises	em	Big	Data
¨ Desenvolvimento	de	Projetos	na	área	de	Care	Coordination	- Projeto	Social	Care	– Este	
semestre	parado


