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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Universidade Estadual de Feira de Santana 
Secretaria dos Conselhos - UEFS/REIT/GAB/SECCONS

RESOLUÇÃO CONSEPE 072 / 2021

Estabelece o regulamento do trabalho de conclusão de curso para a graduação em Psicologia na Universidade Estadual de Feira de Santana - BA.

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS E DEFINIÇÕES

Artigo 1º - O presente regulamento tem por finalidade normatizar as atividades relacionadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na graduação em Psicologia,
indispensável à integralização do curso.

Artigo 2º - Entende-se por TCC o documento que representa o resultado de um estudo sistemático autoral que expresse conhecimento sobre um objeto definido
pelo(a) estudante durante a sua experiência curricular e delineado a partir do sexto período do curso, no decorrer das disciplinas Pesquisa em Psicologia (CHF932),
Orientação Monográfica I (CHF239), Orientação Monográfica II (CHF240) e Trabalho de Conclusão de Curso (CHF824)sob a coordenação de um(a) orientador(a).

Artigo 3º - O objetivo do TCC é proporcionar ao(à) discente a oportunidade de desenvolver as habilidades e competências de investigação científica no campo da
Psicologia a partir do estudo sistemático e aprofundado de um tema específico, da consulta a referências especializadas relevantes e do exercício da capacidade de
síntese, e da elaboração de um texto acadêmico-científico submetido à avaliação por pares.

CAPÍTULO II – DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Artigo 4º - O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser redigido:

I - Em formato de monografia, artigo científico ou ensaio;

II - Em língua portuguesa, podendo ter outra versão em língua estrangeira e/ou língua de povos originários e comunidades tradicionais, assim como versão em
Braille;

III - Respeitando as normas atualizadas de redação científica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), American Psychological Association (APA) ou
outras normas específicas de um periódico indexado.

Parágrafo 1º - Entende-se por Monografia o trabalho acadêmico de elaboração individual, constituído por elementos pré-textuais, Introdução, Desenvolvimento e
Conclusão, além de elementos pós-textuais, podendo variar em termos de estrutura interna e extensão do número de páginas superior a 20 (vinte).

Parágrafo 2º - Entende-se por Artigo Científico o trabalho acadêmico de elaboração individual, caracterizado pela concisão e objetividade textual, no qual é
relatado o resultado de pesquisa, estruturado conforme exigido por revistas científicas e filosóficas indexadas.

Parágrafo 3º - Entende-se por Ensaio o trabalho acadêmico de elaboração individual, caracterizado pelo aprofundamento argumentativo de um tema, baseando-se
em pesquisas científicas, estudos filosóficos e outras fontes de informação, no qual se demonstra o resultado de um processo de pesquisa e reflexão acadêmica,
podendo variar em termos de estrutura interna, mas mantendo a concisão e objetividade textual exigida por revistas científicas e filosóficas indexadas.

Parágrafo 4º - caso o TCC seja redigido de acordo com as normas específicas de um determinado periódico indexado, para fins de publicação, estas normas deverão
ser apresentadas à banca examinadora anexadas à produção final para apreciação dos(as) pareceristas.

Artigo 5º - Em caso de formato de Monografia, recomenda-se que os trabalhos contenham a seguinte estrutura:

a. Capa contendo o nome do autor, o título do trabalho, local e ano de apresentação;
b. Lombada (opcional);
c. Folha de rosto com o nome do autor, título do trabalho, subtítulo (se houver), finalidade da monografia, nome do orientador, local (cidade) e ano da

apresentação;
d. Errata (se necessário);
e. Folha de aprovação incluída após a apresentação pública, devidamente assinada pelos membros da banca examinadora, indicando o(a) autor(a), título,

professor(a) orientador(a), data de aprovação e membros componentes da banca examinadora (ANEXO I);
f. Dedicatória (opcional);
g. Agradecimentos (opcional);
h. Epígrafe (opcional);
i. Resumo em língua portuguesa, apresentando de forma objetiva os pontos principais do trabalho com, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) palavras e, no

máximo, 500 (quinhentas) palavras, além de 3 a 5 palavras-chave (preferencialmente retiradas de banco de descritores ou vocabulário controlado);
j. Resumo em língua estrangeira, apresentando de forma objetiva os pontos principais do trabalho com, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) palavras e, no

máximo, 500 (quinhentas) palavras, além de 3 a 5 palavras-chave (preferencialmente retiradas de banco de descritores ou vocabulário controlado);
k. Listas (ilustrações, tabelas, quadros, gráficos, siglas etc.) por categoria separada por lauda, ordenadas pela ordem de aparecimento no texto e com a respectiva

paginação (respeitando a norma de redação científica adotada);
l. Sumário, enumerando as principais divisões do trabalho, na ordem de aparecimento do texto, com a respectiva paginação;

m. Texto (introdução, objetivo, método, resultados, discussão e conclusão) com o mínimo de 20 (vinte) laudas;
n. Referências bibliográficas;
o. Anexos, apêndices, glossário e/ou índices (se necessário, tais como: TCLE, Carta de Anuência, aprovação do comitê de ética etc.).

Artigo 6º - Em caso de formato de Artigo Científico, o(a) discente deverá obedecer a todas as normas de um trabalho dessa natureza, de acordo com a área e o
veículo de publicação, adicionando como elementos pré-textuais, os itens abaixo:
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a. Capa contendo o nome do autor, o título do trabalho, local e ano de apresentação;
b. Folha de rosto com o nome do autor, título do trabalho, subtítulo (se houver), finalidade do artigo, nome do orientador, local (cidade) e ano da apresentação;
c. Errata (se necessário);
d. Folha de aprovação incluída após a apresentação pública, se for o caso, devidamente assinada pelos membros da banca examinadora, indicando o(a) autor(a),

título, professor(a) orientador(a), data de aprovação e membros componentes da banca examinadora.

Parágrafo Único -No caso de decisão por publicar o artigo, o(a) professor(a) orientador(a) deverá auxiliar o(a) discente na escolha de um veículo indexado e seguir
as normas estabelecidas.

Artigo 7º - Em caso de formato de Ensaio, o(a) discente deverá obedecer a todas as normas de um trabalho dessa natureza, de acordo com a área e veículo de
publicação, adicionando como elementos pré-textuais, os itens abaixo:

a. Capa contendo o nome do autor, o título do trabalho, local e ano de apresentação;
b. Folha de rosto com o nome do autor, título do trabalho, subtítulo (se houver), finalidade do ensaio, nome do orientador, local (cidade) e ano da apresentação;
c. Errata (se necessário);
d. Folha de aprovação incluída após a apresentação pública, se for o caso, devidamente assinada pelos membros da banca examinadora, indicando o(a) autor(a),

título, professor(a) orientador(a), data de aprovação e membros componentes da banca examinadora.

CAPÍTULO III – DO FLUXO DAS DISCIPLINAS

Artigo 8º - A disciplina Pesquisa em Psicologia (CHF-932) integra o Currículo do Curso de Psicologia da UEFS e tem como objetivo iniciar o(a) estudante no
estudo de um tema por ele(a) escolhido, estimulando o envolvimento com o texto científico. Além de ensinar a busca sistemática na bibliografia especializada para
exercitar a busca por lacunas, para, então, treinar a capacidade de síntese e elaboração de um texto acadêmico-científico. Assim, culminando na elaboração de um
Projeto de Pesquisa que será apresentado a um(a) docente orientador(a) para posterior revisão e execução durante as disciplinas seguintes.

Artigo 9º - As disciplinas Orientação Monográfica I (CHF-239), Orientação Monográfica II (CHF-240) e Trabalho de Conclusão de Curso (CHF-824) integram o
Currículo do Curso de Psicologia da UEFS e são destinadas para a construção, desenvolvimento e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso em Psicologia.

Artigo 10 - As disciplinas citadas no artigo anterior não se desdobram necessariamente em aulas expositivas em classe, constituindo-se em atividade acadêmica de
pesquisa, em que cada discente deverá realizar um trabalho monográfico individual, artigo ou ensaio de tema escolhido sob o acompanhamento, coordenação e
orientação de um(a) professor(a), sendo possível a co-orientação de um(a) outro(a) professor(a), conforme Ficha de acompanhamento (ANEXO II),  Termo de
Aceite e Compromisso e Termo de Aceite para Co-orientação (ANEXOS III e IV).

Artigo 11 - A matrícula da disciplina Orientação Monográfica I (CHF-239), Orientação Monográfica II (CHF-240) e Trabalho de Conclusão de Curso (CHF-824)
deve ser realizadas com a indicação do(a) Professor(a) Orientador(a) e respectiva entrega do termo de aceite de orientação (Anexo III).

Parágrafo 1º - A assinatura do Termo de aceite de Orientação implica na impossibilidade de alteração de orientador(a) ao longo do semestre letivo, sendo possível
sua alteração no processo de matrícula do semestre seguinte, com a devida entrega do Termo de aceite de orientação de um(a) orientador(a) substituto(a).

Parágrafo 2º - Em caso de mudança de orientação entre os componentes, Orientação Monográfica II (CHF-240) e Trabalho de Conclusão de Curso (CHF-824), esta
deve ser previamente informada ao Colegiado do Curso mediante carta com a devida justificativa.

CAPÍTULO IV – DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) E CO-ORIENTADOR(A)

Artigo 12 - Consideram-se habilitados para a função de professor(a) orientador(a) ou co-orientador(a) todos(as) os(as) docentes da UEFS no exercício de suas
atribuições acadêmicas, prioritariamente os(as) professores das disciplinas do curso de Psicologia, independentemente da natureza do seu regime e vínculo de
trabalho. Admitir-se-á outras possibilidades para a função de co-orientador(a), conforme especifica-se nos parágrafos seguintes e no artigo 14°.

Parágrafo 1º - O(A) professor(a) orientador(a) deverá ser docente do quadro da UEFS, independente se efetivo, substituto ou visitante, com formação mínima de
especialista.

Parágrafo 2º - O(A) professor(a) co-orientador(a) poderá ser docente do quadro da UEFS ou externo, com formação mínima de especialista ou notório saber.

Parágrafo 3º - No caso de co-orientador(a) externo(a) com notório saber, deve ser apresentado ao Colegiado de Curso o Termo de Aceite (ANEXO IV) para
apreciação e validação.

Artigo 13 - O(A) professor(a) orientador(a) tem a função de coordenar e colaborar para o desenvolvimento do TCC do(a) estudante enquanto atividade formativa.

Artigo 14 - Quando identificada a necessidade, o(a) professor(a) orientador(a) poderá sugerir professor(a)da UEFS ou de outras Instituições de Ensino Superior que
possa co-orientar o(a) estudante na realização do seu estudo ou o(a) próprio(a) estudante poderá indicar um(a) co-orientador(a), desde que aceito pelo(a) professor(a)
orientador(a), formalizado (ANEXO IV), por escrito, e assinado pelo(a) orientador(a), co-orientador(a) e orientando(a) e encaminhado ao Colegiado do curso.

Parágrafo Único - No caso de co-orientação do TCC, a função do(a) co-orientador(a) é complementar a do(a) professor (a) orientador(a) e, por isso, não poderá
compor a Banca Examinadora do trabalho.

Artigo 15 - A função de orientação de TCC corresponde a encargo acadêmico condizente com o previsto nas atribuições de docência do(a) professor(a)
orientador(a), conforme as normas institucionais vigentes sobre o Plano Individual de Trabalho.

Artigo 16 - São atribuições do(a) professor(a) orientador(a):

a. Orientar e assistir ao(à) estudante em todas as etapas de desenvolvimento do trabalho de pesquisa;
b. Organizar o cronograma e registrar as atividades do semestre, assim como os desenvolvidos mensalmente;
c. Avaliar a qualidade do trabalho monográfico, artigo ou ensaio elaborado pelo(a) discente, sob a sua orientação, quando do término da disciplina, indicando se

o(a) discente está apto(a) ou não para concluir o respectivo componente curricular via portal acadêmico, através de atribuição de nota;
d. Determinar, com base na produção final do TCC, se o trabalho do(a) discente está apto para ser apresentado e avaliado pela Banca Examinadora;
e. Solicitar ao Colegiado do Curso de Psicologia, através da ficha de entrega da versão final do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e formalização da banca

examinadora (ANEXO V), a constituição da Banca Examinadora e a definição da data para apresentação do TCC, segundo o calendário de defesas aprovado
pelo Colegiado, somente quando o(a) discente estiver cursando o componente Trabalho de Conclusão de Curso (CHF824).

Artigo 17 - A quantidade de discentes aceitos como orientandos(as) pelos(as) professores(as) orientadores(as) devem respeitar o limite de seis orientandos(as) por
semestre.

Parágrafo Único - O limite de orientandos(as) por orientador(a), a cada semestre, só poderá ser ampliado mediante apreciação pelo Colegiado de Curso.

CAPÍTULO V - DA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Artigo 18 - A elaboração do TCC compreenderá etapas que correspondem à estrutura de um trabalho acadêmico, de natureza científica, adequado ao campo da
Psicologia.

Artigo 19 - Compete ao(à) estudante na elaboração do TCC:
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a. Frequentar as reuniões convocadas por seu orientador e observar as instruções dadas sob orientação;
b. Elaborar integralmente seu TCC considerando os preceitos das boas práticas científicas e o presente regulamento;
c. Comparecer em dia, hora e local (presencial ou remoto) definidos para entrega de versão final (digital e impressa) do seu TCC e para defesa pública do seu

trabalho;
d. Fazer as revisões indicadas pela banca avaliadora e apreciadas pelo(a) professor(a) orientador(a);
e. Cumprir o calendário divulgado pela Coordenação do Colegiado do curso para entrega do texto final do TCC.

CAPÍTULO VI - DA AVALIAÇÃO DO TCC

Artigo 20 - Será considerado aprovado no TCC o(a) discente que obtiver nota final igual ou superior a 7,0 (sete) no componente curricular Trabalho de Conclusão
de Curso (CHF824), após avaliação da Banca Examinadora.

Parágrafo Único - O TCC aprovado com ressalvas deverá ser ajustado pelo(a) estudante, considerando as recomendações da Banca Examinadora e os acordos com
o(a) orientador(a). Neste caso, o(a) estudante terá o prazo de até 20(vinte) dias, definido pelo(a) orientador(a), respeitando o calendário acadêmico do semestre
vigente. Após concluída revisão das ressalvas, a versão corrigida do TCC será encaminhada ao(a) professor(a) orientador(a) que atribuirá a nota, após verificação,
até o prazo de encerramento do semestre letivo.

Artigo 21 - A avaliação do(a) discente matriculado no componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso (CHF824), será realizada pela Banca Examinadora,
da qual o(a) professor(a) orientador(a) é o(a) presidente, e deverá obedecer a seguinte ponderação:

a. 7,0 pontos da nota final corresponderão à avaliação do trabalho escrito, promovida pela banca Examinadora;
b. 3,0 pontos da nota final corresponderão à avaliação da exposição oral e do desempenho do(a) discente diante dos questionamentos da Banca Examinadora.

Parágrafo Primeiro - A avaliação da Banca Examinadora deverá pautar-se em critérios capazes de auferir objetivamente a capacidade demonstrada pelo(a) discente
quanto à produção de conhecimento a partir da utilização dos recursos teórico-metodológicos, da exposição, desenvolvimento, análise e interpretação dos resultados,
além dos aspectos de organização, coesão, coerência, clareza e concisão.

Parágrafo Segundo - A avaliação da Banca Examinadora tem autonomia no julgamento do trabalho e poderá utilizar, a seu critério,a ficha de avaliação do
examinador de TCC, disponibilizado em anexo a este regulamento (Anexo VI).

Parágrafo Terceiro – A nota do trabalho escrito só será divulgada após a exposição oral do TCC à banca.

Parágrafo Quarto –O não comparecimento do(a) discente à sessão pública de apresentação do TCC, salvo por motivo de força maior, implicará na sua reprovação.

Artigo 22 - A duração total da defesa pública do TCC deverá ser de até 90 minutos, divididos da seguinte forma:

a. Até 5 minutos para solenidade de abertura da sessão pública de defesa do TCC;
b. Até 20 minutos para apresentação oral do discente;
c. Até 50 minutos para arguição da Banca Examinadora, sendo até 20 minutos para cada membro da banca e 10 minutos para considerações do(a) orientador(a),

podendo ser utilizados para manifestar suas considerações sobre o trabalho, fazer questionamentos e obter as respostas do(a) discente;
d. Até 10 minutos para a decisão da Banca Examinadora e exposição pública do resultado;
e. Até 5 minutos para encerramento da sessão.

Parágrafo Único – Os casos de ausência na apresentação oral deverão ser avaliados em reunião do Colegiado de Psicologia, tendo o(a) discente direito de
apresentar a sua justificativa de ausência, para então ser avaliada a possibilidade de remarcação da data de defesa

Artigo 23 - A Banca Examinadora, tendo aprovado o trabalho com necessidade de ajustes, poderá conceder um prazo de 15 (quinze) dias, para que o(a) discente
promova as modificações propostas no trabalho original, para fins de publicação no Banco de TCC do Colegiado de Psicologia.

CAPÍTULO VII - DA BANCA EXAMINADORA

Artigo 24 - A formalização da Banca Examinadora deverá ser solicitada pelo(a) professor(a) orientador(a) ao Colegiado do Curso de Psicologia via correspondência
eletrônica utilizando os e-mails institucionais, com antecedência mínima de 30 dias para o final do semestre letivo, de modo a garantir o tempo hábil para o acesso e
leitura do trabalho pelos(as) membros(as) da Banca Examinadora.

Parágrafo Único – Deverá ser encaminhada cópia eletrônica do Trabalho de Conclusão de Curso à Banca Examinadora, sendo facultada à banca a requisição
também da versão impressa.

Artigo 25 - Compete ao Colegiado do Curso de Psicologia organizar e divulgar publicamente, com antecedência, a programação da Semana de Defesas Públicas dos
Trabalhos de Conclusão de Curso, a ser realizada sempre no final do semestre letivo.

Artigo 26 -Participarão da Banca Examinadora o(a) professor(a) orientador(a), na condição de presidente da Banca, e mais dois componentes, sendo um Professor
da área de conhecimento do estudo, vinculado à UEFS e um membro externo, na condição de examinadores, levando em consideração na escolha do membro
externo, seu relacionamento com a área do conhecimento e ao tema tratado no trabalho, bem como à exigência de titulação mínima de especialista.

Parágrafo Único – No caso de convidados(as) externos(as), a escolha deve justificar-se por critérios acadêmicos, e a participação não configura vínculo
empregatício com a UEFS.

Artigo 27 - Recomenda-se convidar um(a) professor(a) suplente para a Banca Examinadora para eventual necessidade de substituição de membro efetivo.

Artigo 28 - Encerrados os trabalhos de avaliação da Banca Examinadora, o(a) orientador(a) (presidente da Banca Examinadora) encaminhará ao Colegiado de Curso
a Ata de Defesa pública de Trabalho de Conclusão de Curso (ANEXO VII)apresentando o resultado com as assinaturas dos membros da Banca.

Artigo 29 - O Colegiado do Curso de Psicologia deverá manter atualizado em um banco de dados, a versão final de todos os Trabalhos de Conclusão de Curso
aprovados, em formato PDF. Os TCCs em formato de artigo ou ensaio que forem recomendados para submissão a periódicos científicos não constarão no Banco de
TCC, para não inviabilizar o processo de submissão dos manuscritos nos periódicos indexados à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES). Nesses casos, deverá ser enviada uma declaração para o Colegiado com o protocolo de submissão ao periódico.

Parágrafo Único  – Recomenda-se que em caso de aceite, a publicação seja encaminhada ao colegiado tão logo seja veiculada no periódico.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 30 - Comprovada a existência, no TCC, de fraude, plágio ou outra infração ética às boas práticas científicas por parte do discente, o discente será
sumariamente reprovado.

Artigo 31 - Os casos omissos no presente regulamento serão debatidos e deliberados pelo Colegiado do Curso de Psicologia.

Artigo 32 - Esse Regulamento entra em vigor após sua aprovação.

Gabinete de Reitoria, 05 de julho de 2021.
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Evandro do Nascimento Silva

Reitor e Presidente do CONSEPE

 

ANEXO I – FOLHA DE APROVAÇÃO

 

[Título do Trabalho]

[Nome do(a) estudante]

 

Feira de Santana, xx de xxx de 202x

 

 

Banca examinadora:

 

_____________________________________________

Presidente - Prof. Orientador(a)

_____________________________________________

Membro – Examinador(a)

_____________________________________________

Membro – Examinador(a)

 

Recomendação final da banca:

(   ) Recomendado para submissão à Revista Científica

(   ) Indicado para o Banco de TCC do Curso

(   ) Não indicado para o Banco de TCC do Curso

 

_____________________________________________

Coordenador do Curso de Psicologia

 

 

ANEXO II –FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÃO

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ORIENTAÇÃO

 

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): _________________________________________________

ORIENTANDO(A):______________________________________________________________
TEMA:________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DATA DO
ENCONTRO OBSERVAÇÕES ASSINATURA DO

ORIENTADOR
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ANEXO III – TERMOS DE ACEITE E COMPROMISSO

TERMO DE ACEITE E COMPROMISSO

 

Eu,_______________________________________________________ na condição de Professor(a) desta Universidade, lotado(a) no Departamento
__________________, declaro aceitar o(a) discente _________________________________________, matrícula nº ___________________, como meu(minha)
orientando(a), para supervisioná-lo(a) na elaboração do seu Trabalho de Conclusão de Curso como atividade obrigatória do seguinte componente curricular:

(   ) CHF239 – Orientação Monográfica I

(   ) CHF240 – Orientação Monográfica II

(   ) CHF824 – Trabalho de Conclusão de Curso

 

Feira de Santana, ___ de ______________ de ___

 

________________________________

Professor(a) Orientador(a)

 

 

ANEXO IV – TERMO DE ACEITE CO-ORIENTAÇÃO

TERMO DE ACEITE PARA CO-ORIENTAÇÃO

 

Eu,_______________________________________na condição de Professor(a) ou profissional de notório saber, declaro
que____________________________________________, RG n° ________________________aceitou ser co-orientador(a) do(a)
discente___________________________________________________________,matrícula nº ___________________, na elaboração do seu Trabalho de Conclusão
de Curso durante o período de realização do seguinte componente curricular:
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(   ) CHF239 – Orientação Monográfica I

(   ) CHF240 – Orientação Monográfica II

(   ) CHF824 – Trabalho de Conclusão de Curso

 

A aceitação desse compromisso tem cunho de colaboração acadêmica, portanto não configura vínculo empregatício com a Universidade Estadual de Feira de
Santana.

A qualquer tempo, o(a) co-orientador(a) deve informar ao Professor orientador e discente orientando caso deseje desligar-se desse compromisso.

 

Feira de Santana, ___ de ______________ de ___

 

________________________________

Professor(a) Orientador(a)

________________________________

Co-orientador(a)

 

 

ANEXO V – FICHA DE ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO (TCC) E FORMALIZAÇÃO DA BANCA
EXAMINADORA

FICHA DE ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO (TCC) E FORMALIZAÇÃO DA BANCA
EXAMINADORA

 

1 – Identificação do estudante

Nome completo:

Matrícula:
Telefones:

E-mail:

 

2 – Dados do TCC

Título:
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Categoria do TCC: (monografia, artigo ou ensaio): _______________________________

DATA DA DEFESA:__________________

HORÁRIO DA DEFESA:_______________     LOCAL DA DEFESA:_________________

Orientador(a): _________________________________________________________________                                                                                   Examinador(a)
1:_______________________________________________________________ Examinador(a) 2:_______________________________________________________

 

______________________________                           _________________________________ Data e Assinatura do(a) Estudante                                  Data e
Assinatura do(a) Orientador

 

ANEXO VI – FICHA DE AVALIAÇÃO DO EXAMINADOR DE TCC

Ficha de Avaliação do Examinador de TCC

 

1. Identificação

Nome do(a) estudante:____________________________________________________

Título do TCC: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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                                         PARECER     

Itens a serem avaliados Sim Parcial Não N.A

1 - TÍTULO (0,2)     

a) Retrata o conteúdo do TCC?     

2 - RESUMO (0,8)     

a) Apresenta objetivos/problema, método, resultados,
discussão e conclusão/considerações finais?     

b) É adequado em relação ao conteúdo do trabalho?     

c) A formatação é adequada?     

d) Contém palavras-chave adequadas?     

e) Os resumos em língua estrangeira estão adequados?     

3 - INTRODUÇÃO (1,0)     

a) Apresenta e delimita o objeto de estudo?     

b) A relevância do objeto de estudo está claramente
desenvolvida?     

c) A revisão de literatura é pertinente?     

d) O referencial teórico-metodológico está claro?     

e) Os objetivos/problema estão claramente definidos?     

4 - MÉTODO (1,0)     

a) Está satisfatoriamente descrito (delineamento,
participantes, local de realização do estudo, instrumentos e
material, procedimentos de coleta etc.)?

    

b) É coerente com o referencial teórico-metodológico e os
objetivos/problema?     

c) Os aspectos éticos foram explicitados? (se for o caso)     

5- RESULTADOS E DISCUSSÃO (1,0)     

a) Os resultados apresentados estão claros?     

b) Realiza-se confronto dos resultados com outros estudos?     

c) Os achados correspondem aos objetivos propostos?     

d) Tabelas e figuras estão adequadas (quantidade e
qualidade)? (se houver)     

6 - CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS (1,0)     

a) Estão coerentes com o desenvolvimento e resultados do
trabalho?     

b) Apresenta considerações sobre o processo de pesquisa,     
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limites e contribuições, propostas para trabalhos futuros?

7 - REFERÊNCIAS E CITAÇÕES (0,5)     

a) Estão elaboradas de acordo com as normas?     

8 - REDAÇÃO (1,0)     

a) É coerente, clara e precisa?     

b) É, de modo geral, gramatical e ortograficamente correta?     

9 - FORMATAÇÃO (0,5)     

a) Está de acordo com as normas?     

10) APRESENTAÇÃO ORAL (3,0)     

a) Utiliza adequadamente recursos didáticos?     

b) É clara e objetiva?     

c) Respeita o tempo de apresentação?     

d) Respondeu adequadamente às perguntas da Banca?     

NOTA FINAL

(Os valores ao lado dos itens acima são sugestões de peso
para as diversas partes do trabalho)

    

Parecer circunstanciado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Data: ____/_____/_______

 

_______________________________________

Assinatura do(a) examinador(a)
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ANEXO VII

MODELO DE ATA DE DEFESA PÚBLICA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ATA DE DEFESA PÚBLICA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 

Aos ______ dias do mês de ________________________ de ____horas e _____ minutos, às ____ horas e ____ minutos, reuniram-se na sala/auditório/reunião
virtual _____________________________ da Universidade Estadual de Feira de Santana em sessão pública de apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso
intitulado _________________________________________________________, o(a) autor(a) ______________________________________________________ e
os(as) membros da Banca Examinadora, os(as) Profs.(as) ____________________________________ e
_______________________________________________________, na condição de avaliadores(as), e o(a) Prof.(a) Orientador(a)
_________________________________ presidindo a Banca.

 

Após a apresentação da monografia pelo(a) autor(a) e realizadas as considerações dos membros da Banca Examinadora, foram feitas as seguintes recomendações
para o trabalho:
______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

O(A) autor(a) foi orientado(a) a entregar a versão final de seu Trabalho de Conclusão de Curso (cópia em formato PDF), para o e-mail colpsico@uefs.br com o
assunto: “Trabalho de Conclusão de Curso – [nome do(a) estudante] – Versão Final” e solicitação de confirmação de recebimento pelo Colegiado de Psicologia até o
dia _____/______/______. Não havendo mais nada a tratar assinam esta ata os membros da Banca Examinadora.

 

__________________________________ - Avaliador(a) 1

__________________________________ - Avaliador(a) 2

__________________________________ - Orientador(a) – Presidente da Banca

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Evandro do Nascimento Silva, Reitor, em 06/07/2021, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00032434078 e o código CRC DEBCE651.

Referência: Processo nº 071.3329.2021.0005687-73 SEI nº 00032434078

mailto:colpsico@uefs.br
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

