
           

                                                           

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Escola de Humanidades 

Setor de Psicologia 

Campus Central  

Av. Ipiranga, 6681 – P. 11 – sala 801.01 – CEP  
90619.900 

Porto Alegre – RS - Brasil 

Fone: (51) 3320-3550– Fax (51) 3320 – 3614 

E-mail: psicologia@pucrs.br 

www.pucrs.br 

 

 

 

NORMATIVA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
 

Fixa normas para o funcionamento da Disciplina de TCC I e 

TCC II. (Aprovada pelo Colegiado da Escola de 
Humanidades em 24/04/2017). 

 
 
 

SEÇÃO I - DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º - A disciplina de TCC I E TCC II tem um caráter eminentemente 

instrumental, possibilitando, através de supervisões individuais, a produção de 

conhecimento científico, por meio da elaboração de uma pesquisa empírica ou 

teórica em psicologia que se constituirá no Trabalho de Conclusão de Curso - 

TCC. O TCC é um conjunto de atividades, executadas sob a supervisão de 

um(a) professor(a) do Curso de Psicologia, pelo(a) aluno(a), regularmente 

matriculado na disciplina, visando proporcionar o processo de produção do 

conhecimento. 

SEÇÃO II - DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS 
DISCIPLINAS 

 

Art. 2º - Na disciplina de TCC I o aluno deve cumprir um mínimo de 

dois créditos elaborando o projeto de TCC ao longo de um semestre. 

Na disciplina de TCC II o aluno deverá cumprir um mínimo de quatro 

créditos e executar o Trabalho de Conclusão do Curso ao longo de um semestre 

letivo. 
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Art. 3º - Todas as tarefas, realizadas no desenvolvimento do TCC 

(disciplinas TCC I e TCC II), devem ser acompanhadas por um(a) professor(a) 

do Curso de Psicologia,  denominado(a) professor(a) supervisor. 

Parágrafo único: Na disciplina de TCC I, o 

acompanhamento seguirá a normativa do plano da 

disciplina. Na disciplina de TCC II, o acompanhamento ao 

aluno deverá ocorrer em um mínimo de quatro encontros 

individuais, presenciais agendados com o(a) professor(a)  

supervisor(a)  da disciplina, com frequência mínima 

mensal. Além destes, cabe ao aluno cumprir com os 

requisitos do caráter semipresencial da disciplina. 

Art. 4º - No momento da matrícula, o aluno deverá escolher, dentre os 

professores de TCC I, o seu (sua) supervisor (a), permanecendo com o mesmo 

em TCC II. 

Art. 5º - O trabalho poderá ser desenvolvido de forma individual ou em 

duplas. 

Art. 6º - O Projeto (TCC I) deverá ser impresso em sua versão final. O 

TCC II deverá ser em formato de artigo e entregue em CD. Os trabalhos de 

TCC I e TCC II deverão seguir as normas da ABNT, APA ou as normas da revista 

escolhida para publicação. 

Art. 7º - O projeto de pesquisa, realizado na disciplina de TCC I, que 

contemplar pesquisa empírica envolvendo seres humanos, deverá ser 

analisado pela Comissão de TCC do Curso de Psicologia. Qualquer alteração no 

tema do projeto original, a ser desenvolvido em TCC II, deverá ser autorizada 

pelo(a) professor(a) supervisor(a) e ter tempo hábil para nova tramitação e 

execução do mesmo dentro do semestre. 

 



           

                                                           

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Escola de Humanidades 

Setor de Psicologia 

Campus Central  

Av. Ipiranga, 6681 – P. 11 – sala 801.01 – CEP  
90619.900 

Porto Alegre – RS - Brasil 

Fone: (51) 3320-3550– Fax (51) 3320 – 3614 

E-mail: psicologia@pucrs.br 

www.pucrs.br 

 

SEÇÃO III - DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 8º - São condições de aprovação na disciplina de TCC II: 

I - Ter, no mínimo, uma presença mensal para supervisão do trabalho, 

num mínimo de quatro encontros individuais presenciais para 

acompanhamento; 

II - Obter grau mínimo de 5 (cinco), implicando a reprovação se 

alcançar grau inferior a este. 

III - Entregar o trabalho dentro do prazo estipulado. 

Art. 9º - Tendo em vista que as disciplinas ocorrem num processo 

contínuo de ações, reflexões, estudos, aplicações de instrumentos de coleta de 

dados, construções e reconstruções e que a possibilidade de recuperação não 

é imediata, não haverá avaliação em grau G2.  

Art.10º - O não cumprimento de qualquer um dos itens desta Seção de 

Avaliação acarreta reprovação nas disciplinas de TCC I e TCC II ( Trabalho de 

Conclusão de Curso ). 

Parágrafo único - Casos especiais podem ser avaliados 

pela comissão de TCC. 

Art. 11º - Os casos de abandono ou que ultrapassarem o prazo do 

semestre em curso serão considerados como reprovação e o trabalho poderá 

ter continuidade no semestre seguinte, mediante nova matrícula. 

O grau final da disciplina de TCC II será composto pela avaliação do 

artigo pelo orientador e pela apresentação oral à banca examinadora. 
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SEÇÃO IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 12º - Casos omissos neste regulamento serão apreciados e 

decididos pela comissão de TCC. 

Art. 13º - O presente regulamento entra em vigor a partir da data de 

a sua aprovação pelo NDE e se destina a todos (as) os (as) alunos (as), tanto 

do currículo novo como do que se encontra em extinção, da Faculdade de 

Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

 

 

- Texto aprovado em reunião do NDE de 07/04/2017. 

- Esta NORMATIVA revoga o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

que foi aprovado pelo Colegiado da Faculdade de Psicologia em 12/11/2008. 

Passa a partir de 24/04/2017 a ter validade também para as disciplinas de 

Pesquisa em Psicologia I e II. 

 


