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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.  

CARACTERIZAÇÃO DOS TRABALHOS 
DE CONCLUSÃO DE CURSO
O TCC I acontece no 9º período e tem como objetivo o desenvolvimento de 

projeto de pesquisa bibliográfica ou de pesquisa documental, tendo em vistas a 
monografia a ser realizada na etapa subsequente: TCC II. A realização de outros 
tipos de pesquisas científicas em tal trabalho é possível, a partir da responsabilidade 
do orientador de conteúdo e aluno(s) pelos tramites éticos vigentes na legislação 
brasileira acerca da produção de pesquisas que envolvam seres humanos. 

• O Projeto de Pesquisa poderá ser desenvolvido individualmente, em dupla 
ou em trio. 

• O(s) aluno(s) poderá escolher o professor orientador de conteúdo, que deve 
fazer parte do corpo docente do curso de Psicologia, 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, referências e anexo. A escrita do projeto de pesquisa 
deverá seguir as normas formais da língua portuguesa e da ABNT de acordo 
com o Manual para elaboração e apresentação dos trabalhos acadêmicos: 
padrão Newton Paiva, vigente na instituição. 

• A disciplina de TCC II acontece no 10º período e tem como objetivo a 
elaboração de uma monografia. A escrita da monografia deve seguir as 
normas formais da língua portuguesa e da ABNT 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 e 
anexo(s)). O desenvolvimento poderá ser desdobrado em tópicos/capítulos. 
Outros elementos poderão ser inseridos, considerando necessidades e/
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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.

• O TCC I deverá conter um Termo de Responsabilidade padrão do Curso de 
Psicologia assinado pelo(s) aluno(s). Ele aborda sobre a responsabilidade 
pela autoria do trabalho e declara sobre a não existência de plágio no TCC. 
Um Termo de Responsabilidade original deve estar inserido em cada cópia da 
versão do TCC que for entregue para a banca avaliadora.

• O TCC II deverá conter um Termo de Responsabilidade e autorização padrão 
do Curso de Psicologia assinado pelo(s) aluno(s). Ele aborda sobre a 
responsabilidade pela autoria do trabalho e declara sobre a não existência 
de plágio no TCC, bem como define se o Centro Universitário Newton está 
autorizado a divulgar os conteúdos em meios como repositório de arquivos 
acadêmicos. Um Termo de Responsabilidade e autorização original deve estar 
inserido em cada cópia da versão do TCC que for entregue para a banca 
avaliadora.

• No caso de realização de tipos de pesquisas que necessitem de análise 
de Projeto por Comitê de Ética em Pesquisa, uma cópia do protocolo de 
aprovação de tal projeto deverá constituir um anexo na monografia em cada 
cópia da versão do TCC que for entregue para a banca avaliadora.

• Algumas monografias poderão ser destinadas ao Sistema de Bibliotecas 
da Newton e inseridas em repositório de arquivos acadêmicos da Newton. 
Os critérios para inserção de monografias no repositório institucional são: a) 
o aluno ter obtido nota igual ou superior a 95 pontos na disciplina Tópicos 
Especiais – TCC II (no caso de trabalho em grupo todos os participantes 
devem atingir esta nota); b) não ter sido detectado plágio na monografia; c) 
o aluno ter autorizado formalmente a divulgar os conteúdos da monografia 
em meios como repositório de arquivos acadêmicos (no caso de trabalho 
em grupo, todos os participantes devem ter autorizado a divulgação); d) ter 
sido realizado o envio da versão final da monografia (no formato PDF, pela 
plataforma institucional) até a data limite estabelecida semestralmente pela 
coordenação de curso.

• Monografias também 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 II. A decisão final sobre a mudança será tomada juntamente 
com a coordenação de curso. 

•  A banca avaliadora da monografia deverá ser composta pelo orientador 
de conteúdo e até dois convidados da instituição. O nível de formação do(s) 
convidado(s) deve ser no mínimo especialista.
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DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE TCC I E TCC II
A avaliação do projeto de pesquisa e da monografia é feita de forma processual, 

conforme critérios específicos estabelecidos pelo curso de Psicologia:

Orientação de conteúdo: 30 pontos - nota atribuída a critério do professor 
orientador de conteúdo, sendo ele responsável por informar nota para o 
professor de metodologia. 

Metodologia: 40 pontos - nota atribuída a critério do professor de metodologia. 

Banca avaliadora: 30 pontos - nota atribuída (por meio de ata da defesa 
de TCC) pelos professores avaliadores que compuserem a banca/mesa 
de apresentação do TCC (professor orientador de conteúdo e professor 
convidado). O professor orientador de conteúdo é responsável por informá-la 
para o professor de metodologia.

• O professor de metodologia tem a função de lançar todas as notas das 
avaliações no sistema institucional, que considera lançamento integral de 
100 pontos e não as subdivisões vigentes nas demais disciplinas do curso. O 
lançamento completo das notas ocorrerá após o encerramento das bancas 
de TCC do semestre. 

Professora da Disciplina de TCC I e TCC II:  
Riviane Borghesi Bravo – riviane.bravo@newtonpaiva.br

Coordenadora do curso de Psicologia
Andréia Barbosa de Faria – andreia.faria@newtonpaiva.br
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