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Ao acompanhar a realização de trabalhos de conclusão de curso, os professores se colocam na 
posição delicada de apontar caminhos e orientar a linha de pensamento  
 
No penúltimo período do curso, quando os alunos o procuram para saber se realmente têm boas 
idéias para a monografia de conclusão da graduação, obrigatória na Faculdade de Direito da 
Universidade Cândido Mendes (Ucam), do Rio de Janeiro, o professor Antônio Luiz Mendes de 
Almeida costuma desapontá-los. Em tom contido, e para fazê-los refletir, ele diz: “Não precisa ser 
excelente, mas que o trabalho seja original.” A máxima não satisfaz os mais ansiosos, mas o 
professor da disciplina de Direito Administrativo, acostumado a propostas geralmente abrangentes 
nas primeiras conversas, demonstra experiência como orientador, exatamente ao evitar 
comentários definitivos.  
 
Na mesma posição, José Roberto Kachel dos Santos, titular do curso de Engenharia Ambiental, na 
Universidade Braz Cubas (UBC), de São Paulo, observa: “Trata-se de um diálogo aberto e não 
convém impor nada. O que o professor tem a fazer é orientar. Como no caso de temas muito 
abertos, digo que é preciso aprofundar.”  
 
Embora todos já se conheçam bem nos últimos períodos da graduação, a experiência entre 
professores orientadores e alunos impõe novos desafios ao diálogo. Os estudantes não vêem a 
hora de viabilizar seus projetos, imaginando um bom desempenho diante da banca, e se 
esquecem de que deverão superar etapas. De sua parte, os professores se colocam na posição 
delicada de apontar caminhos e orientar a linha de pensamento, o que invariavelmente conflita 
com o ímpeto dos orientados.  
 
“O orientador não é o dono do trabalho. Ele contribui com sua experiência, mostrando as 
possibilidades de cada idéia, algo como ‘na minha opinião é assim, mas se vocês quiserem seguir 
em frente, tudo bem’”, diz Francisco de Paula, coordenador de Projetos Experimentais do Curso de 
Publicidade da Universidade Potiguar (UNP). “As experiências costumam dar mais certo do que 
errado”, dizem os mestres. E eles não negam: nas semanas que antecedem a entrega, dedicam-
se tanto aos projetos como os próprios estudantes. “Quer queira, quer não, o professor se vê 
envolvido, abrindo espaço na sua rotina para dar suporte aos alunos”, completa o coordenador.  
 
A busca do equilíbrio  
 
À medida que a pesquisa avança, muda a percepção quanto ao que representa um trabalho de 
conclusão de curso. “O aluno percebe que, às vezes, não é tão fácil. A figura do orientador é 
fundamental. Ele deixa seguir em alguns momentos, até para motivar. Em outros, precisa 
aconselhar sobre como superar as dificuldades”, diz Ruth Vianna, consultora pedagógica do curso 
de Comunicação Social das Faculdades Integradas de São Paulo (Fisp). Na escola, os alunos 
podem desenvolver trabalhos em grupo, que devem ser apresentados a uma banca composta por 
um mediador, o orientador e dois professores convidados. “O primeiro momento é de escuridão 
total, mas logo o aluno percebe que o trabalho de conclusão de curso, com um cronograma e a 
característica de simular a prática profissional, exige mais empenho. Na verdade, estimulamos 
todos a ter um jogo de cintura em relação ao desenvolvimento do trabalho”, conta.  
 
O cronograma é um referencial importante para o ritmo do trabalho. “Cada grupo recebe um 
calendário de orientação. A primeira etapa é de atendimento, quando o orientador pede uma lista 
de prováveis clientes que não tenham ou que nunca se envolveram com uma agência publicitária. 
Do total, reduzimos para cinco opções. Se um dos clientes aceita ser objeto da campanha 
publicitária dos alunos, eles montam um estudo de segmento, seguido de um briefing e de uma 
pesquisa de mercado. Esta etapa dura, em média, seis meses”, explica Francisco de Paula.  
 



Durante a realização dos trabalhos, os graduandos colocam em prática o conteúdo absorvido no 
curso. A intenção, no entanto, é de que saiam do campus e se aproximem efetivamente de sua 
futura profissão. Como é o caso do estágio supervisionado, exigido na UBC. Segundo o professor 
Kachel dos Santos, “o aluno elabora um plano de estágio, junto ao supervisor da empresa, que 
precisa ter registro no Conselho Regional de Engenharia, e apresenta boletins semanais de suas 
atividades. No final deste estágio, ele traz uma folha de presença e um tema para o seu trabalho 
de conclusão formal”.  
 
Tomada de decisões  
 
A exemplo de qualquer carreira, o trabalho de conclusão não se sustenta apenas no conhecimento 
prático. Quando se defronta com momentos decisivos do trabalho, o graduando deve saber tomar 
decisões. “Você chama a responsabilidade para o aluno, para que ele não se esqueça de que será 
ele quem defenderá o trabalho diante de uma banca”, indica Ruth Vianna. Se por um lado o 
orientador não é autor, a insistência do estudante numa mesma posição, apesar de sugestões do 
professor, pode resultar em erros que depois precisarão ser corrigidos. “Quando começa a 
dificultar, como é o caso de trabalhos que exigem bibliografia em língua estrangeira que eles não 
dominam, eu costumo dar toques, dizer que não vai dar. Alguns não gostam e chegam a dizer 
que ‘isso é perseguição’. Mas ao comparar sua produção com a de outros colegas, acabam 
concordando”, lembra Kachel dos Santos.  
 
O professor repara também que uma das dificuldades mais comuns é a redação do texto. “Esta 
costuma ser a pior parte para eles, que não têm o costume de escrever. Por isso, digo que a 
experiência de transpor o trabalho para o papel serve para toda a vida”, diz. Os prazos também 
seriam um problema vivido por muitos dos estudantes, principalmente para aqueles que, além da 
compatibilidade do cronograma, precisam conciliar o curso com alguma atividade profissional. 
Neste caso, os grupos costumam distribuir funções de acordo com a menor ou maior 
disponibilidade de cada integrante. 
 
Nenhum problema até aí. Mas pode acontecer de o grupo ser prejudicado pela falta de 
compromisso de um ou mais participantes. “Normalmente, as pistas mais comuns são os 
constantes atrasos nas orientações ou as ausências. Eu represento o elo dos alunos com o 
orientador, escutando os grupos uma vez por semana e dando o alerta se percebo a possibilidade 
de um atraso. Também faço reuniões com orientadores. Agora, se o representante do grupo diz 
que todos estão participando, não temos como acompanhar”, admite Francisco de Paula.  
 
Um trabalho de qualidade  
 
Segundo os professores, no geral, os estudantes se mostram bastante dedicados aos trabalhos. 
“Sinto os estudantes realmente estimulados a entrar no mercado de trabalho. Eles se doam, 
vivem 100% o trabalho, com o objetivo de começar bem a carreira. Querem dar o melhor diante 
da banca, chegando ao requinte de nos perguntar sobre postura e vestimenta”, lembra Ruth 
Vianna. A obrigatoriedade é uma das razões, mas a percepção é de que os graduandos não se 
contentam simplesmente com a possibilidade de obter o diploma e deixar a universidade – eles 
desejam, acima de tudo, um trabalho de qualidade. “A monografia, para eles, é a última 
arrancada; os melhores trabalhos até são publicados.  
 
Agora, há aqueles que tentam se desincumbir o mais rápido possível”, lamenta o professor 
Mendes de Almeida. Kachel dos Santos repara em comportamento semelhante: “A maioria é 
bastante ativa, vibra com o que está fazendo, mas lógico que existem casos de alunos que fazem 
apenas por obrigação.” Na UNP, as campanhas publicitárias dos estudantes obtêm bons resultados 
e já chamam a atenção de profissionais da área. O professor Francisco de Paula lembra que “é 
muito comum o mercado mandar representantes para as apresentações com a intenção de 
garimpar alunos”. Há três anos seguidos que a instituição vence o Prêmio Intercom (leia boxe), na 
categoria Campanha Publicitária, refletindo a seriedade dos projetos elaborados no curso.  



 
Não há fórmulas para o sucesso de trabalhos de conclusão de curso. Idéias aparentemente boas 
podem perder o brilho durante o desenvolvimento do trabalho, grupos que começam bem chegam 
a desapontar depois, ou seja, é impossível prever. Dois pontos em comum, porém, auxiliam a 
realização: motivação e diálogo. Algo próximo do que diz Ruth Vianna: “O professor deve fazer 
com que os graduandos sintam vontade de concluir o trabalho, enquanto o aluno deve ver sua 
pesquisa como algo que poderá ser aproveitado tanto por ele quanto pela sociedade.”  
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