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Resumo: Neste capítulo apresentaremos a experiência da construção e 
implementação de um sistema online para a elaboração de Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC), utilizada no Curso de Especialização na Atenção 
Básica, oferecido aos profissionais vinculados aos programas Provab e Mais 
Médicos. O sistema online de TCC facilita o processo de orientação, pois 
realiza a formatação do texto automaticamente, em conformidade com o 
padrão definido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e 
possui espaço para registro das orientações. A metodologia do TCC para este 
curso foi a construção de um Projeto de Intervenção (PI). Dessa forma, para 
cada uma das etapas do PI, foi estruturada, no sistema online, uma aba com 
caixas de texto específicas e ferramentas necessárias para edição do texto. 
Foram 1.628 alunos que utilizaram o sistema online de TCC, havendo 1618 
(99,4%) concluintes. Considera-se que o sistema de TCC online foi um grande 
potencializador para o sucesso na conclusão dos trabalhos.
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Final paper: construction and implementation of an 
online tool

Abstract: In this chapter we will present the experience of the construction 
and implementation of an online system for the preparation of Final 
Paper (FP) used in the specialization course in Basic Attention offered to 
professionals linked to Provab and More Doctors programs. The FP online 
system was developed to facilitate the orientation process because it 
performs text formatting automatically, in accordance with the standard set 
by the Brazilian Technical Standards Association and has a space to record 
the guidelines. The FP methodology for this course was to construct an 
Intervention Project (IP). Thus, for each stage of the IP the online system has 
structured a flap with specific text boxes and tools for text editing. There 
were 1.628 students who used the online system of FP and there were 1.618 
(99,4%) graduates. It is considered that the FP online system was a great 
enabler for successful completion of the work.

Keywords: Final paper. Distance education. Intervention project.



Sumário

214Trabalho de conclusão de curso: construção e implementação de uma ferramenta online

Trabajo de conclusión de curso: la construcción e 
implementación de una herramienta online

Resumen: En este capítulo vamos a presentar la experiencia de  construcción 
e implementación de un sistema en línea para la preparación de Trabajos de 
Conclusión del Curso (TCC), que se utiliza en el Curso de Especialización 
en Atención Básica ofrecido a profesionales vinculados a los programas 
Provab y Mais Médicos. El sistema de TCC en línea fue desarrollado para 
facilitar el proceso de orientación, ya que realiza el formateo de texto de 
manera automática, de acuerdo con la norma establecida por la Asociación 
Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) y posee espacio para registrar las 
directrices. La metodología del TCC para este curso fue la de construir un 
Proyecto de Intervención (PI). Así, para cada etapa del PI el sistema en línea 
ha estructurado una solapa con cuadros de texto específicos y herramientas 
para la edición de texto. Había 1.628 estudiantes que utilizaban el sistema en 
línea de TCC y hubo 1.618 (99,4%) que finalizaron sus trabajos. Se considera 
que el sistema de TCC en línea fue un gran facilitador para la finalización con 
éxito de estas obras.

Palabras clave: Trabajo de conclusión de curso. Educación a distancia. 
Proyecto de intervención.
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1 Introdução 
Neste capítulo, apresentaremos a experiência da construção de Traba-

lhos de Conclusão de Curso (TCCs), utilizando, para orientação e construção 
do texto, uma ferramenta interativa, criada especificamente para esse fim.

O Curso de Especialização Multiprofissional em Atenção Básica, moda-
lidade a distância da UNA-SUS/UFSC, foi iniciado em 2010 e já passou por 
avaliações que justificaram as modificações ocorridas, sempre ressaltando a 
sua característica principal, que é a formação de profissionais para atuarem 
na atenção básica. Tem por objetivo principal formar profissionais com visão 
crítica sobre a realidade do trabalho em saúde direcionada às necessidades 
da população.

O curso tem, por orientação pedagógica, a pedagogia problematizadora e 
a educação no trabalho. Por entender que o mundo do trabalho se  transforma 
num espaço de aprendizado entre trabalhador-trabalhador, trabalhador- 
equipe e trabalhador-usuário no qual se desenvolve uma relação pedagó-
gica que, para ser efetiva, necessita provocar e estimular a subjetividade 
na perspectiva de proporcionar prazer no ato de aprender, conhecer e saber 
(COELHO, REIBNITZ, VIEIRA, 2013).

Essa metodologia possibilita o desenvolvimento metacognitivo. Segundo 
Ferreira (1999, p. 1325), esta palavra é composta por meta e cognição: meta, 
de origem grega (metá), significa “reflexão crítica sobre” e cognição (em 
termos restritos) se refere ao processo de aquisição do conhecimento. Dessa 
maneira, entendemos metacognição como o fato de ir além do próprio conhe-
cimento, ou seja, é tomar consciência e analisar o que e como se conhece um 
fenômeno (RIBEIRO, 2003).

Nessa perspectiva, o curso se configura em um contexto de apropriação e 
construção progressiva do seu metaconhecimentos, ou seja, ampliando seus 
conhecimentos sobre o modo como se aprende e os utiliza no seu campo de 
saberes (COSME; TRINDADE, 2001 apud RIBEIRO, 2003).

A experiência metacognitiva surge sempre que é experenciada uma dificul-
dade, uma falta de compreensão, um sentimento de que algo está a correr 
mal (ex: se alguém tem subitamente o sentimento de ansiedade, porque não 
está a compreender algo, mas que necessita compreender, este sentimento 
poderia ser denominado de experiência metacognitiva). Essas experiências 
são importantes, pois é, sobretudo, através delas que o aprendiz pode avaliar 
as suas dificuldades e, consequentemente, desenvolver formas de superá-las 
(RIBEIRO, 2003, p.111).
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Ao considerarmos os princípios pedagógicos do curso que se traduzem 
também no momento da construção do TCC, percebe-se que esta é uma das 
estratégias pedagógicas importantes para o desenvolvimento da metacog-
nição que, por sua vez, provoca uma releitura da realidade de cada um dos 
especializandos, provocando-os para a resolução de problemas.

2 Aspectos legais e organização do curso
O curso se desenvolve na modalidade a distância, com encontros e ativi-

dades presenciais previstas, de acordo com o Decreto nº 5.622/05 (BRASIL, 
2005) e com Resolução nº 01, de 8 de junho de 2007 do Conselho Nacional de 
Educação-Ministério da Educação e Câmara de educação Superior (BRASIL, 
2007). Na UFSC, a legislação relacionada à oferta de cursos de especiali-
zação presenciais e a distância está contida na Resolução Cun 015/2011 
(UFSC, 2011), que reforça a obrigatoriedade da elaboração e apresentação 
de TCC individualmente e da aplicação de provas presenciais.

Para a implementação dessa proposta, parte-se de uma metodologia 
pedagógica que adota um currículo flexível e dinâmico, buscando a interati-
vidade com a realidade apresentada. A partir desses princípios pedagógicos, 
o Curso de Especialização Multiprofissional na Atenção Básica foi dividido 
em três grandes eixos integradores: Eixo 1- reconhecimento da realidade; 
Eixo 2- o trabalho na atenção básica; Eixo 3- a assistência na atenção básica. 
Articulando-se os três eixos, tem-se um módulo transversal que abordará a 
sistematização da metodologia de pesquisa para dar suporte à sustentação 
da prática no trabalho que culminará com a elaboração do TCC.

Para tanto, o TCC contribui para o desenvolvimento e estruturação do 
pensamento analítico, bem como para o diagnóstico da realidade da assis-
tência em saúde. Promover um estudo teórico-prático acerca dessa  realidade 
e propor alternativas e estratégias de resolução compartilhadas em seu 
ambiente de trabalho permitirão o desenvolvimento de propostas pertinentes 
com sua realidade local e regional. Nesse processo, é possível transformar 
o meio no qual se está inserido, produzindo novos conhecimentos e desen-
volvendo uma atitude crítica. Há um contínuo processo de reflexão sobre a 
prática, identificando-se as potencialidades, as fragilidades e as possibilidades 
de mudança, tornando possível a ressignificação da prática (FREIRE, 1997).
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A proposta do TCC utilizada nesse curso é a construção de um Projeto de 
Intervenção (PI), buscando atingir o desenvolvimento não só cognitivo, mas 
também o metacognitivo, com base na reflexão cotidiana do especializando 
em seu processo de trabalho.

Esse PI traz, em seu bojo, a perspectiva de mudança da prática, sendo 
a mediação pedagógica o elemento chave na relação orientador-especiali-
zando, a qual auxilia o especializando a questionar suas experiências e seus 
significados, estimulando o desenvolvimento das competências do pensar 
e promovendo o desenvolvimento da argumentação com base nos conhe-
cimentos, por meio da construção e reconstrução de conceitos, habilidades, 
atitudes e valores (LIBÂNEO, 2010).

O PI será estruturado com base nas informações contidas em atividades 
feitas ao longo do curso. No módulo “Saúde e Sociedade”, foi elaborado o 
diagnóstico social da realidade. No módulo “Epidemiologia”, realiza-se um 
diagnóstico epidemiológico, que teve como foco a busca de informações 
sobre dados populacionais, a procura pelo serviço de saúde, pela saúde 
materno-infantil, pelas causas de morbidade hospitalar e mortalidade, entre 
outros aspectos importantes para o diagnóstico da realidade. No módulo 
“Planejamento na Atenção Básica”, foram aprofundados os conhecimentos 
sobre a atuação na atenção básica, o planejamento em saúde e o processo 
de trabalho em equipe (BOLSONI, LINDNER, COELHO, 2014).

Todas as atividades foram acompanhadas pelo tutor ao longo do desen-
volvimento de cada módulo. Após o início do TCC, serão utilizadas a partir da 
mediação pedagógica do orientador. A seguir, será descrito como o processo 
de orientações ocorre por meio do sistema online de TCC.

3 Metodologia
3.1 Funcionamento do sistema online de TCC

O sistema online de TCC foi desenvolvido a fim de facilitar o processo de 
orientação, que visa simplificar e organizar o desenvolvimento dos trabalhos 
de conclusão de curso. O sistema é vantajoso tanto para os alunos como para 
os orientadores, pois realiza a formatação do texto automaticamente, em 
conformidade com o padrão definido pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), e possui espaço para registro das orientações.
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Para a organização do processo de trabalho do aluno e orientador, o 
sistema possui um fluxo de controle da edição dos textos. Os estados possí-
veis para cada etapa do TCC são:

• Novo – caixa de texto em branco para o aluno iniciar seu texto;

• Rascunho – o texto está em edição do aluno;

• Avaliando – o aluno já enviou para avaliação e está aguardando a 
correção do orientador;

• Avaliado – o orientador já avaliou a etapa, e o aluno pode prosseguir. 

Enquanto a etapa do TCC estiver nos estados “Novo” ou “Rascunho”, apenas 
o aluno poderá editar, e o orientador terá acesso somente para leitura.

Quando o aluno concluir a edição do texto e clicar no botão “Enviar para 
Avaliação”, o estado da etapa será “Avaliando”. Nesse momento, o texto estará 
disponível para leitura e edição do orientador, que poderá aprovar a etapa, 
alterando-o para “Avaliado” ou devolver ao aluno para complementações, 
alterando-o para “Rascunho” novamente.

Quando o TCC estiver finalizado e todas as etapas forem avaliadas, apare-
cerá o campo para o orientador atribuir a nota final do trabalho.

3.2 Desenvolvimento do projeto de intervenção no sistema 
online de TCC

O sistema online está organizado por etapas, onde cada etapa do projeto 
de intervenção possui uma aba no sistema (Figura 1, próxima página). Ao 
clicar em cada um deles, abrirá uma caixa de texto com campos específicos 
a serem preenchidos pelo aluno, que são apresentadas a seguir.

3.2.1 Dados
A aba de “Dados” refere-se à capa do TCC. As caixas em cinza são preen-

chidas automaticamente, a partir do nome do aluno e orientador cadastrados 
no curso. O título poderá ser editado tanto pelo aluno como pelo orientador. 
Ao final de cada edição, sempre se deve clicar em “Salvar alterações” (Figura 
1, próxima página).
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Nesta aba, também existem os botões “Visualizar TCC” e “Gerar TCC” 
(Figura 1). No primeiro, pode ser gerada uma página HTML com o TCC. A 
vantagem de utilizar a visualização rápida do TCC é a velocidade de geração 
e o tamanho final reduzido do arquivo. Na segunda opção, será gerado o 
arquivo PDF no formato final do trabalho, conforme o padrão ABNT. Esses 
botões podem ser utilizados pelo aluno e orientador em qualquer momento 
da elaboração do TCC, quantas vezes forem necessárias.

Figura 1 – Etapas do sistema online de TCC

Fonte: (Sistema Online de TCC do Curso de Especialização na Atenção Básica - UNA-SUS/
UFSC (2014)).

3.2.2 Introdução e objetivos
As etapas de “Introdução” e “Objetivos” foram iniciadas pelo aluno em 

conjunto com o seu tutor, no módulo de metodologia de TCC, correspondem 
às atividades Diários 1 e 2, respectivamente.

Para que o aluno possa resgatar os textos confeccionados nas atividades 
anteriores, criou-se um mecanismo de comunicação entre o sistema online 
de TCC e a plataforma Moodle, onde basta o aluno clicar no botão “Importar 
texto da atividade do Moodle” (Figura 2). Após a importação dos textos para 
o sistema de TCC, o orientador terá acesso e poderá iniciar as orientações 
com o aluno.



Sumário

220Trabalho de conclusão de curso: construção e implementação de uma ferramenta online

Figura 2 – Importação das atividades do módulo de metodologia de TCC 
nas abas Introdução e Objetivo

Fonte:  (Sistema Online de TCC do Curso de Especialização na Atenção Básica - UNA-SUS/

UFSC (2014)).

No capítulo da introdução do PI, espera-se que o aluno traga a apresen-
tação clara e simples do diagnóstico da sua realidade, do problema esco-
lhido para desenvolver o trabalho e a justificativa. Nos objetivos, deve-se 
estruturar em um objetivo geral, mais amplo, relacionado ao propósito da 
sua intervenção e, até, três objetivos específicos.

Após resgatar os textos, será possível ao aluno complementá-los antes 
de enviar para avaliação, se necessário. Ao final da edição, sempre se deve 
clicar em “Enviar para avaliação”, a fim de que o orientador tenha acesso 
ao texto para ler, fazer comentários, alterações, sugestões, reenviar quantas 
vezes for necessário para posteriormente clicar em avaliar, o que caracteriza 
a atividade como finalizada.

3.2.3 Demais etapas do TCC
Nas etapas de resumo, revisão de literatura, metodologia e resultados 

esperados, o funcionamento do sistema é semelhante. Há uma caixa de 
texto, com barra de ferramentas, na qual o aluno deverá editar o seu texto. 
Ao final, será necessário clicar em “Salvar” para guardar as informações regis-
tradas e, em seguida, “Enviar para Avaliação”, a fim de que o texto seja dispo-
nibilizado ao orientador, e ele efetive a avaliação ou, caso seja necessário, 
que registre as suas observações e devolva ao orientando para as comple-
mentações (Figura 3).
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Figura 3 – Layout das demais etapas do PI  
(resumo, revisão de literatura, metodologia, resultados esperados)

Fonte:  (Sistema Online de TCC do Curso de Especialização na Atenção Básica - UNA-SUS/
UFSC (2014)).

Na revisão de literatura, o aluno deverá produzir um texto contendo a 
definição conceitual do problema a ser investigado, breve contextualização 
social e histórica, dados epidemiológicos nacionais e regionais, políticas 
públicas e a relevância da intervenção proposta, com base em pesquisa 
bibliográfica.

Na metodologia, o aluno deverá descrever os participantes, instrumentos 
e procedimentos a serem utilizados, contemplando-se as seguintes questões: 
O que será feito? Para quem? Como? Onde? Quando? Quem fará? Também 
será apresentado, nessa etapa, um cronograma de ações e o planejamento 
dos recursos necessários. 

No item resultados, poderão ser descritos os resultados esperados ou 
os resultados alcançados, caso o projeto já tenha sido colocado em prática. 
Caso o aluno não tenha executado o projeto, espera-se que ele traga quais 
resultados espera alcançar com base nas ações traçadas na metodologia, 
com base em sua prática profissional e na literatura existente, a fim de 
contemplar os objetivos do PI.

Ao final, o aluno deverá escrever um resumo, contendo entre 200 e 300 
palavras, apresentando as principais informações sobre o PI, dividido em 
tópicos: introdução, objetivo, metodologia e resultados.
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3.2.4 Referências

As referências utilizadas no texto deverão ser cadastradas no sistema 
ao longo da realização do trabalho. Poderão ser cadastradas referências de 
livros, capítulos de livros, artigos, internet, legislações, teses e monografias. 
No sistema, há uma aba para cada tipo de obra bibliográfica (Figura 4).

Figura 4 – Sistema de cadastramento de referências

Fonte:  (Sistema Online de TCC do Curso de Especialização na Atenção Básica - UNA-SUS/
UFSC (2014)).

Ao se selecionar o tipo de obra, aparecerão as informações necessárias 
para o cadastramento da referência no formato ABNT (Figura 5).

Figura 5 – Campos obrigatórios para cadastramento de referências de livro

Fonte:  (Sistema Online de TCC do Curso de Especialização na Atenção Básica - UNA-SUS/
UFSC (2014)).
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O cadastramento das informações nesta etapa possibilita a criação de 
um banco de referências, que serão formatadas automaticamente. No final 
do trabalho, ao clicar em “Gerar TCC”, o arquivo em PDF conterá a lista de 
referências formatadas conforme os padrões da ABNT.

3.3 Capacitação dos orientadores e alunos para uso do 
sistema online de TCC

Para o sucesso das orientações de TCC via sistema online, foram reali-
zadas previamente capacitações com os orientadores e alunos.

Os orientadores participaram de uma capacitação presencial em que 
foi apresentado o sistema online pela equipe de coordenação do TCC. Eles 
puderam acessar o sistema, testar a forma de comunicação com os alunos 
e avaliação das seções. Ao longo do desenvolvimento do TCC, foi oferecido 
diariamente suporte presencial e a distância aos orientadores e disponi-
bilizado um endereço de e-mail, telefone para contato e Skype® da equipe 
de suporte. Também foram fornecidos dois manuais: Manual de TCC, com a 
explicação das etapas do projeto de intervenção e funcionamento do sistema 
online; e Manual de Referências, com informações detalhadas sobre o uso do 
sistema de referências, para cada tipo de obra bibliográfica.

Para os alunos, o sistema online de TCC foi apresentado pela equipe 
de tutores e professores do curso no último encontro presencial anterior 
ao início das orientações. Também foi entregue um tutorial impresso com 
orientações básicas para o uso do sistema. Durante o período de orientações, 
os alunos também puderam contar com um tutor da equipe de suporte que 
prestou auxílio sobre a elaboração do TCC no sistema online. A equipe de 
suporte do TCC contou com um tutor para até 250 alunos, que os contactava 
por mensagem e telefone, quando necessário.

3.4 Gestão acadêmica do desenvolvimento do TCC no 
sistema online

Durante o desenvolvimento do TCC no sistema online, é realizado o 
acompanhamento e monitoramento pela equipe de coordenação e secretaria 
acadêmica. Esse processo torna-se bastante facilitado, visto que as orien-
tações, correções e avaliações são registradas no sistema. A partir disso, é 
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possível gerar relatórios eletrônicos que mostram alguns indicadores rele-
vantes para a gestão acadêmica, tais como: datas de acesso de alunos e 
orientadores; percentual de etapas avaliadas, em avaliação e em rascunho; 
status de cada etapa do TCC por aluno e orientador.

O monitoramento do acesso de alunos e orientadores é importante para 
a gestão acadêmica, pois, se houver participantes inativos no sistema, no 
período estabelecido pelo cronograma, é possível identificá-los rapidamente 
e lançar mão de estratégias para retenção de alunos, tais como: envio de 
e-mails individualizados, contato telefônico com o profissional e/ou com a 
Unidade Básica de Saúde (UBS).

No caso específico desse curso, em que os alunos eram profissionais 
ligados aos programas de provimento PROVAB (Programa de Valorização da 
Atenção Básica) e Programa Mais Médicos para o Brasil, também foi possível 
acionar a rede de supervisores, gestores e comissões estaduais a fim de iden-
tificar os motivos de não acesso do profissional e definir ações individuali-
zadas para auxiliá-los na elaboração do TCC.

Também foi possível realizar o monitoramento de acesso dos orien-
tadores, que deveriam ser minimamente semanais e preferencialmente, 
sempre que o aluno realizasse o envio para avaliação de alguma etapa do 
TCC. Nos casos de não acesso dos orientadores na frequência estabelecida, 
era realizado contato por e-mail ou telefone pela equipe de coordenação do 
TCC.

Para o acompanhamento do percentual de atividades concluídas e em 
elaboração, foi criado um relatório eletrônico (Figura 6).

Figura 6 – Relatório eletrônico para acompanhamento do TCC com percentual de TCCs 
consolidados por etapa e orientador

Fonte: (Ambiente Virtual de Aprendizagem do Curso de Especialização na Atenção Básica - 
UNA-SUS/UFSC (2014)).
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Com base nesse relatório, foi possível monitorar quais etapas já estavam 
concluídas e o quantitativo de alunos e orientadores que estavam seguindo 
o cronograma. Esses resultados auxiliam a coordenação e secretaria acadê-
mica na organização dos encontros presenciais para apresentação do TCC, 
visto que a estrutura dos encontros depende do quantitativo de alunos com 
trabalho concluído.

Um outro relatório eletrônico de grande importância para gestão acadê-
mica apresenta o status de cada etapa do TCC, por aluno e grupo de orien-
tador (Figura 7).

Figura 7 – Relatório eletrônico para acompanhamento do TCC com status de cada etapa

Fonte: (Ambiente Virtual de Aprendizagem do Curso de Especialização na Atenção Básica - 
UNA-SUS/UFSC (2014)).

Nesse relatório, pode-se visualizar, por meio de cores, qual o status de 
cada aluno em cada etapa do TCC. A legenda do relatório é a seguinte: verde 
representa etapas avaliadas; amarelo representa etapas em rascunho (esta 
para edição do aluno); laranja representa etapas em avaliação (esta para 
edição e correção do orientador). Nas etapas ainda não finalizadas, ou seja, 
em rascunho ou avaliação, o relatório indica, também, o período de tempo 
(dias) em que a etapa permanece naquele status.

Esse relatório possibilita que a coordenação de TCC monitore o desen-
volvimento dos trabalhos e defina ações a serem feitas pela equipe de 
suporte de TCC no acionamento dos alunos e orientadores. O contato com os 
participantes pelo suporte ocorreu com a finalidade de relembrar os prazos 
do cronograma para elaboração de cada etapa, bem como para o esclareci-
mento de dúvidas sobre o sistema online e o processo de orientações.

A experiência de uso dos relatórios eletrônicos para a gestão acadêmica 
é bastante positiva, pois viabiliza o diagnóstico dos participantes e etapas 
que precisam de atenção, embasando o planejamento de ações a serem 
executadas pela equipe de suporte.
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4 Resultados e discussão
O sistema online de TCC foi utilizado inicialmente para realização dos 

trabalhos de conclusão de curso com base na metodologia de um portfólio 
nas turmas do Curso de Especialização Multiprofissional em Saúde da 
Família – Turma 2013, pois entendemos que,

a formação a distância desenvolvida por meio dos ambientes virtuais permite 
ao profissional vivenciar a simultaneidade entre formação e atuação, já que não 
há necessidade de se afastar do ambiente de trabalho (GROSSI, KOBAYASHI, 
2015, p. 757).

Mediante avaliação de alunos, tutores e equipe coordenadora, o sistema 
foi aprimorado para a construção de um projeto de intervenção. O que apre-
sentamos está baseado nos resultados do Curso de Especialização na Atenção 
Básica, oferecido para os profissionais vinculados aos programas PROVAB 
e Mais Médicos, nas turmas A e B, do ano de 2014–2015. Os números de 
alunos regularmente matriculados e concluintes de cada turma são apresen-
tados na Tabela 1, que segue abaixo.

Tabela 1 – Quantitativo de alunos matriculados e concluintes no  
Curso de Especialização na Atenção Básica

  Alunos matriculados Alunos concluintes

N % n %

Turma A - Mais Médicos 414 100,0 412 99,5

Turma B – Provab 398 100,0 397 99,7

Turma B - Mais Médicos 816 100,0 809 99,1

Total 1628 100,0 1618 99,4

Fonte: (Relatório eletrônico do curso de Especialização na Atenção Básica, 2015).

O período de realização do TCC para cada turma foi de dois meses e 
meio. A turma A – Mais Médicos e turma B – Provab já encerraram as suas 
atividades e apresentaram o TCC. Dessa forma, até o momento, o curso conta 
com 809 alunos concluintes. Na turma B – Mais Médicos, têm-se 809 alunos 
com trabalho concluído, que estão aptos a apresentar o TCC.
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Com base nos números apresentados na Tabela 1, identifica-se que 
houve um excelente percentual de conclusão dos trabalhos de conclusão 
de curso dentro do cronograma estabelecido. Considera-se que o sistema de 
TCC online foi um grande potencializador para o sucesso na conclusão dos 
trabalhos. Destaca-se que a qualidade das orientações realizadas precisa ter 
consistência, sínteses, novas informações e questionamentos que estimulem 
a reflexão (RANGEL et al., 2015). Foi possível observar grande satisfação dos 
orientadores e alunos que utilizaram o sistema online de TCC. 

5 Considerações finais
A educação a distância possui muitas potencialidades no que tange ao 

alcance de um número muito mais significativo de alunos. Porém, possui 
outros desafios importantes, sendo um deles a orientação de TCC nessa 
modalidade. As idas e vindas de um trabalho por e-mail, a correção do 
trabalho em editores de textos, que podem ter versões diferentes, ocasio-
nando possíveis incompatibilidades, comprometem o trabalho e podem 
tornar esse importante processo um momento de insegurança para os estu-
dantes e orientadores.

Assim, investir em uma ferramenta que seja capaz de agrupar o trabalho 
e padronizá-lo de acordo com as normas da instituição de ensino facilita 
bastante a organização destes.

Os alunos, principalmente os estrangeiros, podem contar com uma ferra-
menta que lhes garante a padronização das normas brasileiras para esse 
tipo de trabalho. Os orientadores contam com um histórico das orientações 
realizadas, além de um local específico para esse momento.

Quando se trabalha a distância com um número grande de alunos e 
orientadores, o processo de gestão dessas atividades também precisa contar 
com ferramentas que transmitam dados fiéis, rápidos e confiáveis. Assim, o 
processo de gestão se torna algo para prevenir atrasos e garantir que estu-
dantes e orientadores estejam cumprindo prazos definidos e que a conclusão 
dos TCC seja plena.

O processo de criação, implantação e implementação de uma ferramenta 
dessa amplitude é longo, necessitando de aperfeiçoamentos a cada edição. 
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Porém, mostra-se como um investimento pedagógico de retorno imediato 
para o sucesso do curso.
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