
RESOLUÇÃO Nº 193, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014. 

O CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS DE PARANAÍBA, da Fundação Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art.  1º  Manifestar-se  favoravelmente  pela  aprovação  do  Regulamento  de  Trabalho  de 
Conclusão de Curso I e Trabalho de Conclusão de Curso II do Curso de Psicologia - Bacharelado 
do Câmpus de Paranaíba, nos termos do anexo desta Resolução.

Art.  2º  Esta  Resolução entra  em vigor  na data  da sua publicação,  com efeitos a  partir  do 
primeiro semestre do ano letivo de 2015, para todos os acadêmicos matriculados no Curso.

ANDRÉIA CRISTINA RIBEIRO,
Presidente.
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Anexo da Resolução nº 193/2014 - Conselho de Câmpus do Câmpus de Paranaíba

REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I E TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO II - CURSO DE PSICOLOGIA – BACHARELADO/FORMAÇÃO 

DE PSICÓLOGO – CPAR/UFMS

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E FINS

Art. 1º As disciplinas Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e Trabalho de Conclusão de 
Curso II (TCC II) dos 9º e 10º semestres do Curso de Psicologia – Bacharelado/Formação de Psicólogo 
– do Câmpus de Paranaíba (CPAR) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) são 
obrigatórias.

Art.  2º  O objetivo das disciplinas TCC I e TCC II é possibilitar  ao aluno a elaboração de 
monografia ou artigo resultante de pesquisa científica e cuja  avaliação está condicionada à Banca 
Examinadora constituída para tal.

CAPÍTULO II
DA COMISSÃO DE MONOGRAFIAS

Art.  3º  A Coordenação  do  Curso  de  Psicologia  –  Bacharelado/Formação  de  Psicólogo  – 
CPAR/UFMS  –  constituirá  Comissão  que  será  designada  pelo  Colegiado  de  Curso  do  Curso  de 
Psicologia  UFMS/CPAR com a  função de  coordenar  o  processo de  elaboração e  apresentação da 
monografia  ou  artigo  resultante  das  disciplinas  Trabalho  de  Conclusão de  Curso  I  e  Trabalho de 
Conclusão de Curso II.

    Art.  4º A Comissão de Monografias (COM) será composta por três docentes do Curso de 
Psicologia – Bacharelado/Formação de Psicólogo – CPAR/UFMS, sendo pelo menos um docente com 
Dedicação Exclusiva e um discente a ser indicado pelo Centro Acadêmico.

§ 1º O Presidente da COM será escolhido por seus integrantes,  sendo que o mesmo ficará 
responsável por viabilizar procedimentos inerentes à execução do presente regulamento.

§ 2º Em caso de vacância, os substitutos serão indicados pelo colegiado de curso, no caso de 
docente, e pelo Centro Acadêmico, no caso da representação discente.

§ 3º A Comissão terá mandato de dois anos, podendo ser reconduzida para igual período.

Art. 5º Compete à Comissão de Monografias:
I  -  reunir-se  pelo  menos  uma  vez  a  cada  semestre  ou  quando  se  fizer  necessário  para  o 

estabelecimento de plano de trabalho;
II  -  elaborar  normas  e  orientações  para  apresentação  do  trabalho  de  conclusão  de  curso 

(monografia ou artigo científico);
III - fixar, a cada gestão, as datas precisas dos prazos referidos nestas normas;
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IV - promover a atualização da relação de temas e número de vagas por orientador e divulgá-la 
aos alunos do oitavo semestre;
           V- designar um orientador, caso haja aluno sem orientação;
           VI- encaminhar à Coordenação do Curso o quadro geral de distribuição de orientandos 
compatibilizado com o quadro de professores/orientadores;
           VII - receber e arquivar, ao fim de cada semestre, as fichas de acompanhamento de orientações  
encaminhadas pelos orientadores;
          VIII. encaminhar à Coordenação do Curso os conceitos atribuídos pelas Bancas Examinadoras;

IX - mediar as situações de mudança de orientação;
X - organizar conforme o calendário estabelecido pela COM o agendamento das defesas de 

TCC II, incluindo reserva de datas e horários no anfiteatro, bem como a ampla divulgação das defesas.
X - encaminhar em formato virtual (CD) a versão final do TCC II à comissão responsável pelo 

site da UFMS/CPAR, a fim de publicizar as pesquisas realizadas.
    XI - receber e arquivar mediante assinatura de protocolo, a versão final em formato digital 

(CD) do TCC II.

CAPÍTULO III
DA ORIENTAÇÃO

Art. 6º No desenvolvimento da monografia ou do artigo científico, os alunos deverão estar sob 
orientação acadêmica de um docente do Curso de Psicologia – Bacharelado/Formação de Psicólogo, 
caso necessário e, desde que condizente com a temática do trabalho, poderá ser um docente de outro 
curso do CPAR/UFMS.

  § 1º Profissionais de outras instituições e de áreas afins poderão atuar como coorientadores, 
desde que previamente comunicados à Comissão de Monografias.

§ 2º O professor orientador e o coorientador da disciplina TCC I ou TCC II deverá ter no 
mínimo o título de especialista.

§ 3º A COM, durante o processo de seleção dos alunos, deverá garantir – a cada semestre – 
certa proporcionalidade na distribuição aluno-orientador. 

§ 4º  O processo de seleção de orientação ocorrerá no oitavo semestre  do curso com datas 
estabelecidas pela COM.

§ 5º Após a matrícula na disciplina TCC I, orientando e orientador (e coorientador, caso haja) 
deverão assinar o Termo de Responsabilidade (anexo I) em prazo estabelecido pela COM.

CAPÍTULO IV
 DAS ATIVIDADES
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Art.  8º Todas  as atividades desenvolvidas nas  disciplinas  TCC I  e TCC II devem estar  de 

acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia – Bacharelado/Formação de Psicólogo – 
CPAR/UFMS.

Art. 9º Nas atividades de pesquisa, o aluno deverá desenvolver seu estudo baseando-se em 
metodologia científica,  apoiada  em levantamento bibliográfico,  sendo permitido  pesquisas  teórico-
conceituais, básicas ou aplicadas.

§ 1º As atividades de pesquisa das quais participem seres humanos ou animais deverão ser 
previamente autorizadas pelo Comitê de Ética para Pesquisa em seres humanos (CEP) cabendo ao 
professor a submissão do projeto ao CEP.

            § 2º Além da aprovação no Comitê de Ética da Universidade a pesquisa com seres humanos  
necessita  também  da  assinatura  do  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE)  pelos 
participantes do estudo. 

Art. 10º Nas atividades de extensão, o aluno deverá seguir as etapas de pesquisa, planejamento 
e intervenção, apoiado em levantamento bibliográfico e na identificação das demandas da população 
envolvida, orientado por constante preocupação ética.

CAPÍTULO V
DA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO

Art. 11 O trabalho de conclusão de curso poderá ser apresentado na modalidade de monografia 
ou artigo e deverá atender as seguintes especificações: ser resultado de pesquisa teórica, ou resultado 
de pesquisa empírica (com projeto cadastrado na UFMS), ou projeto individual do aluno (desde que 
aprovado pelo Comitê de Ética), ou relato de experiência resultado de projeto de estágio ou extensão.

§ 1º A apresentação da monografia deverá atender às normas técnicas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas e Técnicas) ou da APA (Associação Psicológica Americana).

§ 2º No caso de artigo científico o texto deverá estar formatado dentro das normas de uma 
revista  indexada  a  qual  o  trabalho  poderá  ser  submetido  posteriormente,  inserindo  as  normas  de 
publicação da respectiva revista como anexo ao TCC II. 

Art.  12 A monografia  ou artigo científico deverá conter:  elementos pré-textuais:  elementos 
textuais e elementos pós-textuais (as especificações destes itens constam no anexo III).

Art. 13 Para auxiliar na apresentação da defesa pública dos Trabalhos de Conclusão de Curso II 
recomenda-se  que  exposição  oral  do  trabalho  pelo  aluno  tenha  duração  máxima  de  15  minutos. 
Recomenda-se que a duração total da defesa não ultrapasse 01h30min.

CAPÍTULO VI
DO ORIENTANDO
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Art. 14 Compete ao orientando:

I - desenvolver as atividades de elaboração da monografia ou do artigo científico de acordo 
com  o  plano  e  cronograma  estabelecidos  com  o  orientador  e  após  a  assinatura  dos  termos  de 
responsabilidade;
           II - buscar ativamente o (a) orientador (a) visando o cumprimento das orientações, prazos e 
demais  responsabilidades  contidas  neste  regulamento;  a  busca  ativa  significa  que  o  principal 
interessado pela orientação deverá ser o (a) orientando(a);
            III - desenvolver a atividade de pesquisa ou extensão, respeitando os padrões éticos e seguindo 
o cronograma estabelecido no plano de trabalho;

IV - entregar ao orientador ao final da disciplina TCC I como requisito parcial de sua avaliação: 
1)  os  estudos  estabelecidos  no  plano  de  trabalho;  2)  um pré-projeto  da  monografia  ou  do  artigo 
científico que deverá atender os critérios mínimos para aprovação conforme consta no capítulo deste 
regulamento:  revisão  de  literatura,  introdução,  objetivos,  objeto  de  estudo  e  método.  O  não 
cumprimento destes critérios mínimos constituirá reprovação na disciplina TCC I;

V - redigir a monografia ou o artigo científico com clareza e coerência de ideias, linguagem 
científica, correção ortográfica e respeito às normas técnicas;

VI  -  seguir  rigorosamente  os  prazos  estabelecidos  para  a  entrega  dos  exemplares  para  os 
componentes da Banca Examinadora, defesa do trabalho de conclusão de curso e entrega da versão 
final do mesmo para a COM, sob a pena de preclusão dos direitos;

VII - entregar os três exemplares do trabalho de conclusão de curso (digitados e encadernados 
com espiral) à Seção de Psicologia;

IX - após aprovação da Banca Examinadora e do período de possíveis correções, entregar à 
COM, dentro dos prazos estabelecidos, a versão final do trabalho de conclusão de curso em formato 
digital (CD).

CAPÍTULO VII
DA AVALIAÇÃO

Art. 15 Na disciplina de TCC I, a avaliação será construída a partir de dois instrumentos: (1) 
Fichas  de  Acompanhamento  de  Orientação;  (2)  Monografia  ou  artigo  científico  elaborado 
parcialmente. 

Parágrafo  Único.  A elaboração parcial  da  monografia  ou  do  artigo  científico  significa  que 
deverá  estar  no  formato  de  “pré-projeto”  impresso  contendo  os  seguintes  critérios  mínimos para 
aprovação:  revisão  de  literatura,  introdução,  objetivo,  objeto  de  pesquisa  e  método.  O  não 
cumprimento de quaisquer destes itens com qualidade suficiente constituirá reprovação na disciplina 
TCC I.

Art. 16 Na disciplina de TCC II, a avaliação será construída a partir de três instrumentos: (1) 
Fichas de Acompanhamento de Orientação; (2) Monografia ou artigo científico; (3) Apresentação e 
Defesa. O conceito final de aprovação será obtido pela ponderação entre três conceitos possíveis: A, B 
ou C.  Considera-se o conceito “C” o equivalente ao mínimo para aprovação e o conceito “A”, o 
máximo. 
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Art. 17 A monografia ou o artigo científico deverão ser avaliados por uma Banca Examinadora 
em sessão pública.

Art.  18 A  Banca  Examinadora  será  composta  pelos  seguintes  membros:  Presidente: 
Orientador, 1º Examinador: Professor do Curso de Psicologia – Bacharelado/Formação de Psicólogo 
–  CPAR/UFMS,  2º  Examinador:  Professor  do  Curso  de  Psicologia  –  Bacharelado/Formação  de 
Psicólogo – CPAR/UFMS ou Professor Convidado (externo ao curso e/ou ao Câmpus).

CAPÍTULO VIII
DOS PRAZOS

Art. 19 No início de cada semestre letivo a COM apresentará um calendário estabelecendo os 
prazos para a realização da disciplina de TCC I e TCC II. Dentre estes prazos constarão: o período para 
submissão  de  proposta  temática,  solicitação  e  seleção  de  orientação;  período  de  entrega  dos 
exemplares aos membros da banca examinadora, período das defesas e data de entrega da versão final 
da monografia ou do artigo científico.

Art. 20 Os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela COM.
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