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I PRÊMIO MELHOR TCC 

 

 

A Coordenação do Curso de Graduação em Psicologia da Faculdade Santa Maria, torna 

público o processo de seleção de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) produzidos 

por concluintes ou egressos de Graduação para o Prêmio Melhor TCC, obedecendo às 

regras deste edital. 

 

I - DOS OBJETIVOS  

 

1.1 Este edital visa estabelecer os procedimentos para realização do processo de seleção 

do I Prêmio de Melhor TCC. 

1.2  O I Prêmio de Melhor TCC objetiva: qualificar o trabalho de pesquisa; destacar e 

difundir os trabalhos de conclusão dos alunos de graduação em Psicologia que se 

destacam em seus aspectos teóricos e metodológicos; Incentivar a produção de 

conhecimento e promover a sólida formação de seus egressos. 

 

 II - DA COORDENAÇÃO  

2.1. O Processo Seletivo será coordenado pela Coordenação da Graduação de 

Psicologia, Coordenação de Estágio em Psicologia e Coordenação do Serviço-Escola de 

Psicologia da Faculdade Santa Maria. 

 

III - DAS INSCRIÇÕES  

3.1. Somente serão inscritos Trabalhos de Conclusão de Curso produzidos e aprovados 

por concluintes ou egressos do curso de graduação em Psicologia da Faculdade Santa 

Maria, em qualquer semestre, com nota mínima 8,0 (oito).  

3.2. A inscrição do trabalho será feita pelo discente via e-mail, onde deverá anexar a 

ficha de inscrição (digitalizadas) conforme anexo I devidamente preenchida, o 

histórico escolar (em formato PDF), a fim de comprovar a nota atribuída ao TCC. O 

pedido de inscrição serão obrigatoriamente acompanhado do envio do TCC na 

modalidade de monografia ou artigo científico para o e-mail 

coordpsicofsm1@gmail.com em arquivo PDF e em arquivo Word, redigido em língua 

mailto:coordpsicofsm1@gmail.com


portuguesa e atendendo exigências de normas técnicas nos padrões ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) ou APA (American Psychological Association), a fim 

de assegurar a revisão cega (blind review), o nome do discente e do orientador não 

deverão constar do corpo do trabalho sob penalidade de desclassificação. 

3.2.1 No corpo do e-mail deverão constar as seguintes informações: 

3.2.2 Título do trabalho 

3.2.3 Nome completo do autor, número de matrícula, contato eletrônico e contato 

telefônico. 

3.2.4 Nome completo do Professor Orientador. 

3.3 O referencial teórico do TCC deverá ser resumido e não poderá ultrapassar 3 (três) 

páginas.  

3.4 Serão homologadas as inscrições de Trabalho de Conclusão de Curso, cuja nota 

final obtida for igual ou superior a 8,0 (oito).  

3.5 A não apresentação do histórico escolar com a nota do TCC implicará na eliminação 

do candidato no certame.  

3.6 Não será aceito entrega de documentos impresso.  

3.7 Não será permitido ao discente inscrever-se mais de uma vez no I Prêmio Melhor 

TCC.  

3.8 As inscrições serão realizadas no período de 24 de julho a 03 de agosto de 2019. 

 Parágrafo único - As inscrições enviadas fora do prazo não serão aceitas. 

 

IV – DO JULGAMENTO  

4.1 Os trabalhos serão julgados por uma comissão formada por professores do curso 

para a seleção dos 03 melhores trabalhos. 

4.2 Cada artigo será avaliado por pelo menos 2 (dois) professores avaliadores e a nota 

final será resultado da média das notas individuais dos avaliadores. 

4.2. Os professores orientadores não poderão avaliar os TCCs concorrentes.  

4.3 Os critérios de avaliação estão discriminados no Anexo II. 

 

V – DA CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1 A pontuação final para a classificação do I Prêmio Melhor TCC será obtida pela 

média aritmética da nota atribuída por cada membro da Banca Avaliadora.  

5.2 Os trabalhos aprovados serão classificados em ordem crescente, considerando a 

pontuação obtida.  

5.3 Em caso de empate, será considerada a maior nota atribuída aos critérios:  

a) Aspectos Metodológicos: Adequação dos parâmetros metodológicos (abordagem, 

tipo de pesquisa, técnicas de coleta de dados);  

Resultados: análise e interpretação dos dados da pesquisa, fundamentação teórica 

relacionada com a pesquisa empírica ou de campo, quando houver.  

b) Referência bibliográfica e sua conexão com o tema-problema;  

5.4 Premiação:  

a) Serão premiados o 1º, 2º e 3º lugar geral com os seguintes prêmios:  

1º lugar – Publicação em formato de artigo e certificado  

2º lugar – Publicação em formato de artigo e certificado  

3º lugar – Publicação em formato de artigo e certificado  

5.4.1 Os autores se responsabilizarão pela adequação do TCC no formato de artigo. Será 

disponibilizado um(a) docente do curso de Psicologia para auxiliar no processo de 



mudança de formato do texto. O formato do artigo deverá seguir as solicitações Revista 

Interdisciplinar em Saúde/RIS da FSM-PB. 

 

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

6.1 A solenidade de premiação dos trabalhos classificados ocorrerá em solenidade 

conjunta ao encerramento da II Semana de Psicologia.  

6.2 A inscrição no concurso constituirá por si só na aceitabilidade pelos concorrentes 

das normas contidas neste regulamento.  

6.3 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos Coordenação da Graduação de 

Psicologia, Coordenação de Estágio em Psicologia e Coordenação do Serviço-Escola de 

Psicologia da Faculdade Santa Maria. 

  



 

Anexo I 

Ficha de inscrição I Prêmio melhor TCC 

 

 

Dados do(a) discente 

Nome  

Telefone  

E-mail   

 

 

Dados do(a) orientador(a) 

Nome   

Telefone  

E-mail  

 

Dados do trabalho 

Título  

Nota de aprovação  

Semestre de defesa  

Banca avaliadora  

 

 

Cajazeiras, ________ de ______________ de 2019 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Assinatura do(a) discente 

 

 

  



 

Anexo II 

Ficha de Avaliação de TCC 

 

 

Item analisado  Pontuação máxima Pontuação atribuída  

Relevância social do 

tema/área de conhecimento, 

bem como formulação do 

problema; objetivos e 

hipóteses (se houver).  

 

2,0  

Referência bibliográfica e 

sua conexão com o tema-

problema.  

1,0  

Aspectos Metodológicos: 

Adequação dos parâmetros 

metodológicos (abordagem, 

tipo de pesquisa, técnicas de 

coleta de dados).  

Considerar os 

procedimentos de aplicação 

de material didático, 

quando houver.  

2,0  

Resultados: análise e 

interpretação dos dados da 

pesquisa, fundamentação 

teórica relacionada com a 

pesquisa empírica ou de 

campo quando houver.  

2,0  

Conclusão: Clareza, 

contribuições da pesquisa, 

articulação teórica, 

sugestões para outros 

estudos de outras pesquisas 

e limitações da pesquisa.  

2,0  

Observância às normas e 

padrões de formatação e 

normatização estabelecidos, 

segundo ABNT vigente.  

1,0  

Pontuação total 10,0  

Obs.: A nota final será a média aritmética das notas atribuídas por cada membro avaliador  

 

Avaliador(a): ( ) Membro ( )Presidente 


