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aPrEsENTação
O trabalho de Conclusão de Curso - tCC constitui atividade a ser desenvolvida 

no último ano do curso de Psicologia e tem como principal objetivo o desenvolvimento 
de conhecimentos científicos em psicologia (bem como na interface entre ela e áreas 
de conhecimentos afins) por meio da realização de integração de conhecimentos, 
habilidades e competências desenvolvidos ao longo da graduação, oriundos da 
sua formação, pesquisa e/ou extensão. O tCC deve se basear em um dos diversos 
referenciais teóricos da Psicologia (ou de áreas afins) que buscam apreender a amplitude 
do fenômeno psicológico em suas interfaces com os fenômenos biológicos e sociais.  

Cordialmente,
Professora Andréia Barbosa de Faria

COOrdeNAdOrA dO CUrsO de PsiCOlOGiA
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TÓPICos EsPECIaIs
• A disciplina de Tópicos Especiais acontece no 9º período e tem como objetivo o 
desenvolvimento de projeto de pesquisa bibliográfica ou de pesquisa documental, 
tendo em vista a monografia a ser realizada na etapa subsequente:  tCC.

• O projeto de pesquisa poderá ser desenvolvido individualmente,em dupla ou em trio. 

• O(s) aluno(s) poderá escolher o professor orientador de conteúdo, porém o aceite 
final estará condicionado à disponibilidade e condições de trabalho do professor. 

• O(s) aluno(s) definirá um tema em concordância com o professor orientador de 
conteúdo, de forma a contribuir para sua formação acadêmica.

• A estrutura do projeto de pesquisa contará com os seguintes elementos: tema, 
problema, justificativa, objetivo geral e objetivos específicos, método, referencial 
teórico e referências.

• A escrita do projeto de pesquisa deverá seguir as normas formais da língua 
portuguesa e estar de acordo com o manual para elaboração e apresentação dos 
trabalhos acadêmicos: padrão Newton Paiva, vigente na instituição.  
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TCC
•  A disciplina de TCC acontece no 10º período e tem como objetivo a elaboração 
de uma monografia. serão aceitos trabalhos resultantes de pesquisa bibliográfica 
ou de pesquisa documental. Não estão autorizados outros tipos de pesquisas que 
exijam a submissão do projeto a um Comitê de Ética em Pesquisa.

• A escrita da monografia deve seguir as normas formais da língua portuguesa 
e estar de acordo com o manual para elaboração e apresentação dos trabalhos 
acadêmicos: padrão Newton Paiva, atualizado pela instituição.  

• A estrutura da monografia contará com elementos pré-textuais (capa, folha de rosto, 
resumo (na língua portuguesa) e sumário), textuais (introdução, desenvolvimento 
e considerações finais) e pós-textual (referência). O desenvolvimento poderá 
ser desdobrado em tópicos/capítulos. Outros elementos poderão ser inseridos, 
considerando necessidades e/ou preferências e eles deverão estar em conformidade 
com o manual para elaboração e apresentação dos trabalhos acadêmicos: padrão 
Newton Paiva. sugere-se que a monografia tenha, no total, aproximadamente 25 
páginas.

• As melhores monografias poderão ser indicadas para publicação em revista 
científica institucional. Nesse caso, o trabalho deverá ser adaptado posteriormente, 
pelo aluno, para as normas vigentes na revista. 

• Uma eventual mudança do orientador de conteúdo deve ser imediatamente 
comunicada aos professores envolvidos no processo – de metodologia e de 
conteúdo - de tCC. A decisão final sobre a mudança será tomada juntamente com 
a coordenação de curso.
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CrITérIos DE avalIação 

- A avaliação do projeto de pesquisa e da monografia é feita de forma processual, 
conforme critérios específicos estabelecidos pelo curso de Psicologia:

• AV1 = 40 pontos -nota a critério do professor de metodologia, sendo lançada até 
a data definida semestralmente pela coordenação do curso de Psicologia.

• AV2 = 30 pontos - a critério do professor orientador de conteúdo, sendo ele 
responsável por informar nota para o professor de metodologia até a data definida 
semestralmente pela coordenação do curso de Psicologia.

• AV3 = 30 pontos - nota atribuída (por meio de ata da defesa de TCC) pelos 
professores avaliadores da mesa de apresentação do tCC (professor orientador 
de conteúdo e professor convidado), sendo o professor orientador de conteúdo 
responsável por informá-la para o professor de metodologia até a data definida 
semestralmente pela coordenação do curso de Psicologia.

- AV2 e  AV3 têm prazo final  de lançamento na mesma data. 

- O professor de metodologia tem a função de lançar as notas de avaliações no 
sistema institucional até as datas definidas semestralmente pela coordenação do curso 
de Psicologia.






