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1. INTRODUÇÃO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui atividade obrigatória para a 

conclusão do Curso de Psicologia. O TCC é uma atividade de integração e síntese do 

conhecimento, sendo um locus privilegiado para o exercício da indissociabilidade entre 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, tendo, como finalidade primordial, formar no (a)  

aluno (a)  a disposição para a construção do conhecimento, amparada na interrogação de base 

científica, para que possa atingir efetiva autonomia intelectual, no pleno exercício do 

protagonismo estudantil. 

O TCC deve seguir as normas de elaboração e de apresentação do trabalho científico e 

é desenvolvido em duas etapas, durante a nona e décima etapas do curso, TCC I e TCC II, 

respectivamente. O processo de desenvolvimento do TCC ocorre na sequência apresentada na 

Figura 1, que está descrita, detalhadamente, na seção 3. 

 

 

 
   

Figura 1. Desenvolvimento do TCC 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O TCC tem por objetivo consolidar o processo de formação acadêmica e profissional de   

graduandos (as)  em Psicologia, desenvolvendo comportamento científico com o adequado 

aprofundamento temático, manifesto em uma pesquisa acadêmica. Além disso, visa o 

aprimoramento da interpretação crítica e da comunicação em suas diversas formas, 

constituindo-se em um ambiente privilegiado para o exercício de atividades de Ensino, 

Pesquisa e Extensão.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I -  Estimular o (a)  aluno (a)  a desenvolver e exercitar o método científico com o necessário 

aprofundamento temático, o estímulo à consulta bibliográfica especializada, à experimentação 

na área e à produção científica em Psicologia;  

II -  Desenvolver no aluno a capacidade de realizar uma investigação planejada, expressa em 

uma pesquisa acadêmica a respeito de temas pertinentes às linhas de pesquisa aprovadas pelo 

curso;  

III -  Consolidar a capacidade de interpretação crítica da realidade em que está inserido (a)  e 

aprimorar da comunicação por meio de expressões gráfica, escrita e verbal;   

IV -  Aprimorar a prática de desenvolvimento da pesquisa científica, preparando futuros (as)  

psicólogos (as) para o ingresso em cursos de aprimoramento e pós-graduação que venham a 

permitir o aprofundamento dos tópicos apresentados no curso de graduação;  

V -  Propiciar a demonstração do grau de habilidades adquiridas quanto à seleção dos 

problemas e sua análise, crítica e proposição;   
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VI -  Desenvolver e aperfeiçoar no aluno a prática dos princípios éticos que regem a pesquisa 

científica.  

 

3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

3.1. PROCESSO DE ESCOLHA DA LINHA DE PESQUISA/ÁREA PARA TCC I 

 

Durante a 8ª etapa do curso os (as) alunos (as) escolhem áreas e temas para TCC I, 

dentre aqueles oferecidos pelos (as) professores (as) do curso e inseridos nas linhas de 

pesquisa e diretrizes do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia. O processo ocorre 

conforme apresentado a seguir: 

 

I. Os (As) alunos (as) da 8ª etapa consultam as áreas de pesquisa de TCC 

oferecidas para o semestre seguinte e escolhem três áreas de pesquisa, em 

ordem de preferência; 

II. Os (As) alunos (as) preenchem o formulário a ser disponibilizado para escolha 

das área pela internet; 

III. Os (As) professores (as) responsáveis distribuem os (as) alunos (as) que serão 

orientados (as)  pelos (as) professores (as) das áreas escolhidas, conforme o 

número de vagas disponíveis para o semestre seguinte; e o alinhamento com as 

linhas de pesquisa. 

IV. Os (As) professores (as)  devolvem à secretaria de TCC a Ficha de Escolha de 

Temas para TCC assinada e formalizam o aceite da área; 

V. Os (As) alunos (a)  que não forem para a primeira opção serão encaminhados 

(a) ao tema/área em segunda opção e assim sucessivamente; 

VI. Será divulgada pela internet uma lista dos alunos distribuídos pelas áreas 

escolhidas;  

 É importante destacar que os (as)  alunos (as)  que não efetuarem os procedimentos de 

inscrição dentro dos prazos previstos perderão a garantia de realizar as atividades de TCC no 

semestre seguinte.  



 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

 
 

4 
 

 O processo de inscrição não garante a realização do trabalho no semestre seguinte, 

pois este dependerá de o (a) aluno (a) matricular-se regularmente em TCC I ou II. 

 Todas as atividades seguem calendário publicado no início de cada semestre 

letivo. 

 

3.2. ORIENTAÇÕES 

 

Os encontros de orientação são de fundamental importância para o desenvolvimento 

do TCC, já que possibilitam o amadurecimento e a aprendizagem necessários para o processo 

de pesquisa.  

As orientações serão realizadas em dias e horários agendados segundo a 

disponibilidade de cada orientador (a) e podem ser realizadas individualmente ou em grupo. O 

TCC também pode ser realizado individualmente, em duplas, trios ou grupo, conforme 

consenso entre alunos (a) e orientadores. O controle de frequência será realizado por meio das 

fichas de acompanhamento e as notas e atividades realizadas serão descritas, segundo os 

critérios contidos na Ficha de Avaliação de TCC I e Ficha de Avaliação de TCC II 

(ANEXO A; ANEXO C). 

 

3.3. ETAPAS PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

3.3.1 TCC I  

• Apresentação da linha de pesquisa, por parte do (a) orientador (a). 

• Delimitação de um problema de pesquisa, a partir da linha de pesquisa do orientador. 

• Levantamento e revisão da bibliografia. 

• Elaboração do projeto de pesquisa  

• Submissão do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa-Humanos (CEP) da 

UPM, de acordo com os prazos determinados no Regulamento Geral do CEP. Mesmo 

aqueles trabalhos que utilizarão dados de prontuário devem ser submetidos a este mesmo 

Comitê. Trabalhos a serem realizados com animais devem ser submetidos a apreciação da 

Comitê de Ética no uso de animais (CEUA) da UPM, nos prazos determinados no 

Regulamento Geral da CEUA. As normas para entrega do projeto de pesquisa estão 
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disponíveis no site da UPM, assim como o Protocolo a ser preenchido e os modelos de 

Carta de Informação e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a Instituição e 

para o Sujeito de Pesquisa. Na página da Coordenadoria de 

Pesquisa(http://up.mackenzie.br/reitoria-e-pro-reitorias/pesquisa-e-pos-

graduacao/coordenadoria-de-pesquisa/comites-de-etica-em-pesquisa/humanos/) estão as 

informações necessárias para que se submeta o projeto e respondidas as dúvidas mais 

frequentes. Caso a pesquisa envolva recursos físicos e materiais a serem oferecidos pela 

Universidade, como por exemplo, salas para coleta de dados e ração para os animais, a 

Coordenação do Curso deve ser consultada sobre a disponibilidade dos recursos.  

• Aluno (a): Entrega do Projeto de Pesquisa via Moodle obedecendo o prazo do calendário 

de TCC. 

• Orientador (a): Entrega da Ficha de Avaliação de TCC I e Ficha de Acompanhamento 

na Secretaria de áreas do CCBS, pessoalmente ou via e-mail. É exigência do MEC que este 

documento seja guardado pela Instituição de Ensino.  

 

 

3.3.2. TCC II  

• Complementação da parte teórica, se necessário. 

• Coleta de dados, após emissão de parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa-

Humanos (CEP) da UPM (para projetos de pesquisa com seres humanos) ou do Comitê de 

Ética no uso de animais (CEUA) da UPM (para projetos de pesquisa com animais). Caso o 

trabalho envolva a consulta aos prontuários do Serviço-Escola do curso de Psicologia da 

UPM, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria do Serviço-Escola antes de iniciar 

a coleta, a fim de conhecer os procedimentos anteriores à realização de pesquisa. 

• Análise dos dados e discussão dos resultados. 

• Redação do texto final, que pode ser apresentado em forma de artigo científico ou de 

relatório de pesquisa. 

• Aluno (a): Entrega do Resumo e do TCC completo via Moodle, obedecendo o o prazo do 

calendário do TCC.  

• Orientador (a): Entrega da Ficha de Avaliação de TCC II na Secretaria de áreas do 

CCBS, pessoalmente ou via e-mail. É exigência do MEC que este documento seja 

guardado pela Instituição de Ensino.  

http://up.mackenzie.br/reitoria-e-pro-reitorias/pesquisa-e-pos-graduacao/coordenadoria-de-pesquisa/comites-de-etica-em-pesquisa/humanos/
http://up.mackenzie.br/reitoria-e-pro-reitorias/pesquisa-e-pos-graduacao/coordenadoria-de-pesquisa/comites-de-etica-em-pesquisa/humanos/
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• O Resumo será encaminhado a um (a) parecerista a ser designado como parte da avaliação 

final.  

 

3.4. APRESENTAÇÃO DO TCC  

 

A Mostra de TCC 2021.1 do Curso de Psicologia ocorrerá online ao final do semestre, 

de acordo com calendário específico disponibilizado. As apresentações dos trabalhos contarão 

com a presença do (a) orientador (a) e 2 (dois) pareceristas da mesma área de pesquisa, com 

duração de até 10 minutos para apresentação e até 10 minutos para arguição (de 

pareceristas). 

 

O conteúdo das apresentações do TCC online deverá contemplar as seções do resumo 

(ANEXO D) no formato de slides; a saber: Introdução, objetivo geral, método, resultados, 

conclusão e palavras-chave. 
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4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

I – O (A) orientando (a) deve ter seu aproveitamento acompanhado  pelo (a)  professor (a)  

orientador (a) de TCC. No caso de aprovação o TCC I receberá o conceito “aprovado” e o 

TCC II poderá receber os conceitos “excelente”, “bom” ou “regular”. No caso de reprovação 

o TCC I e II receberão o conceito “reprovado”.  

II - O conceito final do TCC I será de responsabilidade integral do (a) orientador (a)  

baseando-se em critérios relacionados ao “processo de construção do projeto” e seu “formato 

final”.  

III - O conceito final do TCC II será de responsabilidade do orientador e do membro da banca 

examinadora. A nota referente à avaliação do “processo de construção e finalização do 

projeto” será prerrogativa exclusiva do orientador, enquanto que a avaliação do “resultado 

final” terá a participação do (a) orientador (a) e do membro da banca examinadora.   

IV - No caso de aprovado o TCC II será considerado “excelente” quando obtiver nota entre 

9,0 (nove) e 10 (dez) conforme a soma aritmética dos itens presentes na Ficha de Avaliação 

de TCC II; conceito “bom” quando a nota contemplar o intervalo entre 7,0 e 8,9; e “regular” 

nota entre 6,0 e 6,9. O TCC II que obtiver nota menor que 6,0 será considerado “reprovado”.  

Parágrafo único: O (A) orientando (a) será considerado  (a) reprovado (a) caso seja 

impedido (a) de apresentar o TCC II; por critério de autorização do (a) Professor (a)  

Orientador (a) em postar no Moodle seu resumo ou trabalho sem prévio conhecimentos de seu 

orientador (a) ou se houver apuração de fraude.  

V - A reprovação no TCC I ou TCC II é definitiva.  

VI – O (A) Orientando (a) que não obtiver aprovação do TCC II não poderá colar grau, ainda 

que tenha cumprido todos os demais componentes curriculares previstos no Projeto 

Pedagógico do Curso.  
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4.1. TCC I 

Para a avaliação de TCC I, o (a) orientador (a) realizará a avaliação do processo (N1) 

e avaliação do resultado (N2), conforme critérios descritos na Ficha de Avaliação de TCC 

I (ANEXO A). 

 

 

4.1.1 AVALIAÇÃO DO PROCESSO (N1) 

 

A avaliação do processo refere-se ao desenvolvimento do Projeto de TCC e é, 

portanto, uma avaliação processual que inclui os seguintes aspectos: 

• Participação, interesse, disciplina;  

• Progresso; 

• Qualidade na execução das tarefas; 

• Pontualidade e frequência. 

A nota atribuída a essa parte da avaliação varia de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos. 

 

 

4.1.2 AVALIAÇÃO DO RESULTADO (N2) 

 

A avaliação do resultado refere-se à avaliação do Projeto de Pesquisa, incluindo os 

seguintes aspectos: 

• Formato de trabalho científico: normas da ABNT e estrutura do projeto de pesquisa; 

• Introdução: clareza e precisão na apresentação de conceitos e da revisão de literatura. 

A bibliografia citada é suficiente para a discussão do tema, relacionando os autores de 

maneira a produzir um texto em que a apropriação de ideias demonstre a autoria. 

Argumentação acerca da relevância da pesquisa está bem fundamentada; 

• Objetivos: os objetivos estão redigidos de maneira clara, expressos de forma correta e 

são coerentes com o método e a análise dos dados; 

• Método: descrição detalhada do Método, coerente com os objetivos da pesquisa. 

Descrição clara e objetiva da amostra, instrumentos, materiais, procedimentos, 

previsão de análise dos dados, quando for o caso. Se houver a participação de seres 
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humanos ou a de animais, referência a se o projeto respeitou as normas da ética em 

pesquisa e será ou foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa-Humanos (CEP) 

da UPM ou a Comitê de Ética no uso de animais (CEUA) da UPM.  

• Cronograma: descrição das etapas a serem executadas, desde o planejamento da 

pesquisa até a elaboração do trabalho final, conforme tempo disponível para a 

conclusão do TCC. 

• Referências: adequação às normas da ABNT. Lista contém autores (as)  relevantes 

para o tema estudado. Revisão da bibliografia contém referências atuais (últimos cinco 

anos). 

 

A nota atribuída a esta parte da avaliação varia de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos. 

 

 

4.1.3 NOTA FINAL 

 

A nota final total do TCC I é a soma da Avaliação do Processo (N1) e da Avaliação do 

Resultado (N2), sendo: 

 

NOTA FINAL DE TCC I = N1 + N2 

 

Critérios para aprovação: mínimo de 75% de frequência às orientações e nota final 

mínima = 6,0 (seis). 

 

4.2. TCC II 

 

Para a nota final de TCC II são consideradas notas do/a orientador/a e do  parecerista 

que avaliará o resumo do trabalho. O (A) orientador (a) é o (a) responsável pela avaliação 

de processo (N1) e avaliação de resultado (N2), conforme critérios descritos abaixo e 

apresentados na Ficha de Avaliação de TCC II (ANEXO C) .  

 

 

 



 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

 
 

10 
 

4.2.1 AVALIAÇÃO DO PROCESSO (N1) 

A avaliação do processo refere-se ao desenvolvimento do trabalho, o qual inclui os 

seguintes aspectos: 

• Participação, interesse, disciplina; 

• Progresso; 

• Qualidade na execução das tarefas; 

• Pontualidade e frequência; 

 

A nota atribuída a esta parte da avaliação varia de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos. 

 

4.2.2 AVALIAÇÃO DO RESULTADO (N2) 

A avaliação do resultado refere-se à avaliação da versão final do trabalho (N2) pelo 

orientador:  

• Formato de trabalho científico: atendimento às normas de elaboração de trabalhos 

científicos, conforme a ABNT; 

• Resumo em português: síntese clara e concisa do trabalho final; 

• Introdução e referencial teórico: clareza e precisão na apresentação de conceitos e da 

revisão de literatura. A bibliografia citada é suficiente para a discussão do tema e 

apresenta os autores de maneira a produzir um texto em que a apropriação de ideias 

demonstre a autoria. Argumentação acerca da relevância da pesquisa está bem 

fundamentada. 

• Objetivos: os objetivos estão redigidos de maneira clara, expressos de forma correta e 

são coerentes com o método adotado e a análise dos dados. 

• Método: descrição detalhada do Método, coerente com os objetivos da pesquisa. 

Descrição clara e objetiva da amostra, instrumentos, materiais, procedimentos, 

previsão de análise dos dados, quando for o caso. Se houve a participação de seres 

humanos ou a de animais o projeto respeitou as normas da ética em pesquisa e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa-Humanos (CEP) da UPM ou pela Comitê 

de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UPM; 

• Resultados: clareza na apresentação dos resultados, que devem ser condizentes com os 

objetivos propostos no trabalho; 
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• Discussão: análise dos resultados do trabalho em relação a outros estudos semelhantes 

da literatura; elaboração de texto claro e conciso; 

• Conclusão: síntese analítica dos resultados, de forma a corresponder aos objetivos 

propostos; descreve as possibilidades de trabalhos futuros, aplicações e limitações do 

trabalho realizado. 

• Referências: adequação às normas da ABNT. Lista contém autores relevantes para o 

tema estudado. Revisão da bibliografia contém referências atuais (últimos cinco anos). 

 

A nota atribuída a esta parte da avaliação varia de 0 (zero) a 4 (quatro) pontos. 

 

4.2.3 AVALIAÇÃO DO RESUMO POR PARECERISTA 

A apresentação do TCC será avaliada por um (a) parecerista que atribuirá nota de 0 

(zero) a 1 (um) ponto.  

 

4.2.4 NOTA FINAL 

A nota final total do TCC II será a soma da Avaliação do Processo (N1), da Avaliação 

do Resultado (N2) e da Avaliação da apresentação na Mostra de TCC (online):  

 

NOTA FINAL DE TCC II = N1+N2+P 

    

Critérios para aprovação: mínimo de 75% de frequência às orientações e nota final 

mínima = 6,0 (seis). 
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5. NORMAS 

 

O TCC deverá ser redigido de acordo com as Normas da ABNT mais atuais para 

apresentação de trabalhos acadêmicos, citações e elaboração de referências. Apresenta-se, a 

seguir, um resumo das principais partes dos trabalhos exigidos em TCC I, TCC II e na Mostra 

de TCC (online).  

 

5.1 ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA DE TCC 

Os trabalhos seguem as normas da ABNT para a elaboração de trabalhos acadêmicos. 

 

• Capa: Contém o nome da Instituição de ensino, Centro e Curso, nome do (a)  autor (a), 

título do projeto, local e ano de apresentação do projeto de pesquisa.  

• Introdução: Contém informações que facilitem o entendimento e garantam o 

embasamento do assunto tratado no trabalho, por meio da apresentação de conceitos e 

definições técnicas, além de estudos preexistentes (revisão da literatura). Utiliza 

citações em todo o texto. 

• Objetivos: A definição dos objetivos determina o quê o (a) pesquisador (a) quer atingir 

com a realização do trabalho de pesquisa.  

• Método: Explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida 

no trabalho de pesquisa. É a descrição da amostra, do instrumental utilizado, do 

ambiente em que será realizada a pesquisa, de como será realizada a coleta de dados, 

de como serão analisados os dados e dos cuidados éticos quando houver a participação 

de seres humanos ou animais. A leitura desta parte do projeto deve ser clara e objetiva. 

Essa parte do trabalho também pode ser denominada de materiais e métodos. 

• Cronograma: Quadro com o planejamento de todo o projeto de pesquisa, desde a 

revisão bibliográfica até a elaboração do trabalho final, detalhando o tempo dedicado a 

cada uma das etapas do processo. 

• Referências: São listadas todas as referências utilizadas no projeto, de acordo com as 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Utiliza-se o sistema 

autor e data nas citações bibliográficas. 

• Anexos: Se necessário, documentos, figuras, questionários que serão utilizados 

durante o estudo são reunidos e anexados ao final do trabalho. São identificados com 
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os respectivos títulos e por letras maiúsculas consecutivas, na sequência de 

aparecimento no texto. 

 

5.2. ESTRUTURA DO TRABALHO FINAL 

 

• Capa: Contém o nome da Instituição de ensino, Centro e Curso, nome do autor, título 

do TCC, local e ano de conclusão do TCC.  

• Resumo: O resumo é a apresentação concisa e seletiva do texto do trabalho final, 

colocando em destaque os elementos de maior interesse e importância: Objetivo geral, 

Método e Resultados obtidos e conclusão. Deve ter no máximo 3000 caracteres, 

incluindo os espaços e ser apresentado em língua portuguesa. 

• Sumário: É a relação dos capítulos, seções e partes do trabalho na ordem em que se 

sucedem no texto, com a indicação da primeira página de cada item. Os anexos 

também são relacionados no sumário. 

• Introdução: Contém informações que facilitem o entendimento e garantam o 

embasamento do assunto tratado no trabalho por meio da apresentação de conceitos e 

definições técnicas, além de estudos preexistentes (revisão da literatura). Utiliza 

citações em todo o texto. 

• Objetivos: A explicitação dos objetivos determina o que o (a) pesquisador (a)  desejou 

atingir com a realização do trabalho de pesquisa.  

• Método: Explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida 

no trabalho de pesquisa. É a descrição da amostra, do instrumental utilizado, do 

ambiente em que foi realizada a pesquisa, de como foi realizada a coleta de dados, de 

como foram analisados os dados e dos cuidados éticos tomados, quando houve a 

participação de seres humanos ou animais. A leitura desta parte do projeto deve 

permitir a reprodução do estudo. Essa parte do trabalho também pode ser denominada 

de materiais e métodos. 

• Resultados e Discussão: Resultados e discussão podem ser apresentados em seção 

única ou em separado. No caso de apresentação em seção única, o resultado é 

apresentado (tabela ou gráfico ou texto) e a discussão relacionada ao resultado é 

apresentada. No caso de seções separadas, os resultados devem ser apresentados de 

forma objetiva, exata e lógica, sem interpretações ou comentários pessoais. Incluem-se 
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nesta parte tabelas, quadros e figuras em geral, que não devem ter seus dados repetidos 

no texto. São destacadas apenas as observações mais importantes. Na seção seguinte 

(discussão) deve ser elaborada a comparação dos resultados com dados da literatura. 

Diagramas, desenhos, gráficos são denominados de figuras e têm seu título na parte 

inferior, assim como os quadros. Tabelas têm seus títulos na parte superior. Ambos 

têm numeração sequencial. 

• Conclusão: A conclusão responde aos objetivos propostos. São apresentadas as 

conclusões mais importantes e fundamentadas nos resultados e na discussão realizada. 

Podem ser apresentadas recomendações que visem contribuir para a solução de 

problemas detectados e também as limitações da pesquisa realizada. 

• Referências: São descritas todas as referências utilizadas durante a pesquisa e citadas 

no texto, de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). Utiliza-se o sistema autor e data nas citações bibliográficas. 

• Anexos: Se necessário, documentos, figuras, questionários que utilizados durante o 

estudo são reunidos e anexados ao final do trabalho. São identificados com os 

respectivos títulos e em sequência de aparecimento no texto. 

 

O TCC final pode ser entregue no formato de Artigo Científico e nesse caso, não precisa 

conter: Capa, Folha de Rosto, Sumário e Anexos e poderá seguir as normas da ABNT, 

no caso de ter como única finalidade, a entrega à UPM ou seguir as normas do Periódico 

Científico para o qual será submetido. Como modelo sugerimos o da Revista Psicologia: 

Teoria e Prática (http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/ptp). 

 

5.3 Normas para elaboração do resumo do TCC  

 

Título do TCC em CAIXA ALTA, centralizado, fonte Garamond, 14. 

Nome do(a) Autor(a), alinhado à direita, abaixo do título, fonte Garamond, 12. 

Nome do(a) Orientador(a), alinhado à direita, abaixo do nome do(a) autor(a), fonte 

Garamond, 12, sem a qualificação (p. ex. Ms, Dr.). 

Não incluir anexos. 
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Resumo: até 3000 caracteres, inlcuindo os espaços, em um único parágrafo, justificado, 

contendo: Introdução, Objetivo geral, Método (amostra, instrumentos, procedimento), 

Principais resultados e Conclusão, fonte Garamond, 12 e espaçamento simples entre linhas. 

3 palavras-chave: indicar três palavras-chave, alinhadas à esquerda, abaixo do corpo do 

resumo, fonte Garamond, 12.  

Contato: coloque os emails dos autores e orientador, fonte Garamond, 12.  

Referências bibliográficas não devem ser incluídas no final do texto. 

 

Observações: 

 

1. Faça uma revisão do resumo juntamente com seu/sua orientador (a), antes de entregar. 

Lembre-se de que esse resumo será enviado ao (à) parecerista e será o único contato 

dele (a) com o seu trabalho. 

2. Os resumos poderão ser publicados nos Anais da Mostra de TCC; 

3. O conteúdo e a qualidade dos textos publicados são de responsabilidade do (a) aluno 

(a) e do (a) orientador (a). 
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6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

• As informações apresentadas neste Manual estão em conformidade com o Regulamento 

geral de TCC da Universidade Presbiteriana Mackenzie (Resolução CONSU- 01/2015), 

aprovado em 28 de Março de 2015. 

• O calendário de atividades de TCC, as Fichas e Formulários referidos neste Manual estarão 

disponíveis no início de cada semestre letivo.  

• O (A) aluno (a) que estiver matriculado em TCC I ou II e não estiver vinculado (a)  a um 

(a)  orientador (a)  ou que tiver regularizado sua matrícula fora do prazo, terá até o final da 

primeira quinzena do semestre letivo para regularizar sua situação ou o término do 

período de matrículas definido pela Secretaria Geral. Passado este prazo, não serão 

aceitas inscrições para orientação. Nesse caso, o (a) aluno (a) deverá esperar até o próximo 

semestre para iniciar as orientações. 

• Mudanças de orientador (a) só serão possíveis até o final da primeira quinzena do semestre 

letivo. Os (As) alunos (as) de TCC II continuam com os mesmos (a) orientadores 

desenvolvendo o trabalho iniciado em TCC I.  

• Mudanças de orientador (a) entre TCC I e TCC II só poderão ser realizadas após análise e 

aprovação do responsável pelo TCC do Curso de Psicologia, sendo necessária a 

apresentação de justificativa e ciência do ex-orientador e do novo sobre a alteração.  

• A troca de orientador (a) é extremamente desaconselhada, pois pode prejudicar a qualidade 

do trabalho desenvolvido pelo aluno e causar dificuldades ao novo orientador que recebe 

um projeto de pesquisa em andamento. Caso a troca de orientador (a) seja realmente 

necessária e seja aprovada, o (a) aluno (a) deverá fazer um trabalho na linha de pesquisa do 

novo orientador. Isto significa que, em alguns casos, o aluno necessitará de um semestre 

adicional para realizar um trabalho com qualidade. 

• O (A) aluno (a) que trancar a matrícula ou interromper as orientações perderá o vínculo 

com o orientador. Neste caso, deverá passar por novo processo seletivo de vinculação ao 

orientador quando realizar matrícula em TCC. 

• Qualquer transgressão de caráter ético implicará a reprovação imediata do aluno. 
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• As listas correspondentes a cada etapa do processo de desenvolvimento de TCC, desde a 

inscrição em TCC I até a Mostra de TCC online serão divulgadas na secretaria de TCC, de 

acordo com os prazos divulgados no calendário semestral de atividades de TCC. 

• Qualquer situação não prevista neste manual será decidida pela Coordenação de TCC do 

Curso, juntamente com a Coordenação do Curso de Psicologia. 
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ANEXOS 

ANEXO A – FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO TCC I 
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ANEXO B – FICHA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO TCC II 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE TCC 
 

CURSO DE PSICOLOGIA 

Aluno:  

Orientador:  

Data Atividade Visto 

/   /   

/   /   

/   /   

/   /   

/   /   

/   /   

/   /   

/   /   

/   /   

/   /   

/   /   

/   /   

/   /   

/   /   

/   /   

Título do Trabalho: 

Obs: 
 

Nota : 
 
 

 
Data de entrega na Coordenação:      /      / 
 

        
Assinatura do Orientador    
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ANEXO C - FICHA DE AVALIAÇÃO TCC II PSICOLOGIA 

 
 
Avaliador(a):  

 
Instruções: O resumo apresenta informações básicas para o conhecimento do trabalho, por 
favor, avalie os itens descritos abaixo e faça observações referentes a pontos que poderiam 
ser desenvolvidos no trabalho, virtudes do texto e perspectivas futuras possíveis para o 
material do TCC. 
 
 
Título do trabalho:  
 
 
Autores(as):  
 
 
Orientador(a):  
 

Critérios de Avaliação: 
Valor máximo Nota atribuída 

1.  Organização geral do resumo  
 

0,25  

2.  Revisão da literatura apresentada  0,25  

3.  Adequação do Método em relação aos objetivos 
do trabalho 

0,25  

4. Discussão e conclusão 0,25  

                                                             Total 1 ponto  

Observações: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Data:  
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ANEXO D – MODELO DE RESUMO PARA INSCRIÇÃO NA MOSTRA DE TCC  

(ONLINE - CURSO DE PSICOLOGIA - CCBS) 

 

REVALÊNCIA DE RISCO CARDIOVASCULAR EM UNIVERSITÁRIOS: 
AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E DO CONSUMO 

ALIMENTAR 

Thaís Regina de Barros Nonato  
Juliana Masami Morimoto 

Introdução: As prevalências de excesso de peso e obesidade são universalmente crescentes e 
estão se tornando uma epidemia mundial que afeta praticamente todas as idades, grupos 
socioeconômicos e ameaça tanto os países desenvolvidos quanto os subdesenvolvidos, sendo 
considerados um problema mundial de saúde pública. A distribuição regional da gordura 
corpórea possibilita diagnosticar alguma predisposição do indivíduo para o desenvolvimento de 
complicações, uma vez que o excesso de gordura localizada na região abdominal está amplamente 
relacionado com o risco de desenvolver doença cardiovascular. As doenças cardiovasculares 
representam a principal causa de morte no Brasil desde a década de 1960, e representam 30% das 
mortes em todos o mundo. Objetivo geral: Avaliar a prevalência do risco de desenvolver doença 
cardiovascular por meio da análise do estado nutricional e consumo alimentar em estudantes 
universitários. Método: Estudo transversal com universitários de ambos os sexos de uma 
universidade privada do município de São Paulo. Foi aplicado um recordatório alimentar de 24 
horas de 1 dia para a análise do consumo alimentar. Foram aferidas as medidas antropométricas 
de peso, altura e circunferência da cintura para avaliação do estado nutricional e risco 
cardiovascular. Para analisar a relação entre o consumo de nutrientes e o risco cardiovascular ou 
o IMC foi utilizado o teste do qui-quadrado com nível de significância de 5%. Resultados: A 
amostra foi composta por 41 indivíduos, 37 mulheres (90%) e 4 homens (10%). Em relação ao 
estado nutricional segundo o IMC, os entrevistados apresentaram-se em sua maioria eutróficos 
(64%), seguido de 31% de sobrepeso. Cerca de 52,4% não possuíam risco cardiovascular, 
segundo a circunferência da cintura. Foi observada relação estatisticamente significativa  (p<0,05) 
entre o IMC e o consumo de gorduras totais na população estudada pois verificou-se maior 
percentual de indivíduos com consumo excessivo de gordura entre aqueles com excesso de peso 
(57%). Notou-se diferença estatisticamente significativa (p<0,05) entre a ingestão de gorduras 
totais com o risco cardiovascular aumentado. Não observou-se associação estatisticamente 
significativa entre o consumo de colesterol e a circunferência da cintura. A maioria dos 
estudantes do presente estudo teve consumo acima da recomendações para colesterol (70%) e 
gordura saturada (78%). Conclusão: O risco de desenvolver doença cardiovascular foi observado 
em quase metade da amostra estudada, segundo medida da circunferência da cintura. A maioria 
da amostra estudada teve ingestão acima das recomendações para gordura saturada e colesterol. 
Também foi constatado elevado consumo de gorduras totais nos indivíduos que possuíam o risco 
cardiovascular elevado, demonstrando necessidade de realizar medidas educativas e preventivas 
em saúde e nutrição neste grupo. 
Palavras-chave: avaliação nutricional; risco cardiovascular; consumo alimentar 
Contato: 
thaisbarros.thais@gmail.com 
juliana.morimoto@mackenzie.br 


