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RESOLUÇÃO Nº 77/2020-CC, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aprova o Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.
 

O COLEGIADO DE CURSO DO CURSO DE PSICOLOGIA-BACHARELADO DO CÂMPUS DO PANTANAL da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regulamento do Componente Curricular Não Disciplinar (CCND) obrigatório de Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Psicologia-Bacharelado do Campus do Pantanal, da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul.

                   

Capítulo I

Da natureza e obje�vo do Trabalho de Conclusão de Curso

 

Art. 2º Este documento visa estabelecer as normas para regulamentação do Trabalho de Conclusão de Curso –
TCC, do Curso de Psicologia, do Campus do Pantanal da UFMS.

Art. 3° O trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um dos Componentes Curriculares Não Disciplinares (CCND)
des�nado a produção de conhecimento cien�fico sobre um tema da área de psicologia através de realização de pesquisa teórica
e/ou empírica.

Art. 4° O discente do Curso de Psicologia deverá escolher o orientador de comum acordo com o professor com o
qual pretende fazer seu trabalho e de acordo com a sua linha de pesquisa. Cabe ao discente indicar por e-mail ao professor
responsável pelas a�vidades de TCC a primeira e segunda opção de orientadores.

Art. 5° As a�vidades de Trabalho de Conclusão de Curso serão desenvolvidas no nono e décimo semestre do curso
de Psicologia com carga horária de 110 horas.

§1º O Trabalho de Conclusão de Curso só poderá ser desenvolvido se o discente �ver cumprido 75% da carga
horária das disciplinas teóricas do curso e os estágios obrigatórios I, II, III e IV.

§2º A defesa do Trabalho de Conclusão de Curso só poderá ocorrer para os alunos matriculados no 10º. Semestre
le�vo do curso. A mesma norma se aplica a alunos em dilação de prazo.

§3º O Trabalho de Conclusão de Curso deverá constar no Sistema Acadêmico (SISCAD) no 10º. Semestre do curso,
embora o trabalho deva ser desenvolvido a par�r do 9º. Semestre.

Art. 6º O desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso no 10º. semestre condiciona-se à aprovação pelo
orientador do projeto de pesquisa, elaborado no 9º. semestre.

§1º A aprovação da versão final do Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser feita por uma banca examinadora
composta por três professores e presidida por um orientador.

§2º A banca examinadora deverá avaliar o trabalho em sua versão escrita e na apresentação pública do trabalho
feita pelo aluno.

§3º É facultado ao aluno convidar para a banca examinadora um membro externo, desde que haja concordância
do orientador.

 

Capítulo II

Das orientações do Trabalho de Conclusão de Curso

 

Art. 7° Todos os professores do Curso de Psicologia estão aptos a orientar/coorientar até quatro projetos de
pesquisa, desde que possuam o mestrado como �tulação mínima.

Art. 8° Os professores orientadores/coorientadores do curso de psicologia são definidos de acordo com suas áreas
de competência e do campo temá�co dos Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos.

Art. 9º Professores subs�tutos do Curso de Psicologia, contratados em regime de trabalho de 20 ou 40 horas
podem orientar/coorientar trabalhos de TCC, desde que possuam o mestrado como �tulação mínima e que seu contrato não se
encerre antes da conclusão das a�vidades de TCC.

Art. 10 Professores voluntários, podem coorientar de comum acordo com o professor orientador trabalhos de
TCC, mas não poderão assumir a orientação do trabalho.

Art. 11 O discente poderá solicitar um professor orientador/coorientador de outros cursos do CPAN desde que
demonstre mediante jus�fica�va de que nenhum dos professores do Curso de Psicologia trabalha com a área de pesquisa
escolhido. 04/12/2020
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§1º Para formalizar a solicitação, o aluno deve enviar um requerimento acadêmico ao Colegiado de Curso,
contendo os seguintes itens:

I - Nome do orientador/co-orientador pretendido;

II - Endereço eletrônico para o currículo La�es do orientador pretendido;

III – Curso do CPAN que o orientador pretendido é lotado;

IV – Jus�fica�va sobre as razões de haver escolhido um orientador externo ao curso de psicologia;

V Comprovação de par�cipação em projetos de pesquisa, ensino ou extensão do professor pretendido;

VI - Projeto de pesquisa a ser desenvolvido com orientação/coorientação externa;

§2º Somente os docentes do curso estarão aptos a orientar ou coorientar trabalhos de TCC. Os docentes devem
ter a �tulação mínima de Mestre e a comprovação de que coordenou trabalhos de pesquisa acadêmica nos úl�mos cinco anos.

§3º O Colegiado de curso deve deliberar sobre todos as solicitações de orientações/coorientações externas, desde
que sejam feitas por docentes pertencentes aos quadros da UFMS.

Art. 12 Tanto o orientador como o aluno poderão solicitar ao colegiado de Curso a mudança de orientação no
prazo de até 30 dias decorridos do início le�vo do 9º semestre.

Art. 13 Em caso de mudança de orientador o aluno não poderá u�lizar em seu novo trabalho os dados e
conteúdos elaborados sob a orientação anterior, exceto se houver um acordo formal entre as partes preservando a propriedade
intelectual do orientador anterior na forma de coautor.

Art. 14 Na falta de um professor orientador, o Colegiado de Curso do curso de Psicologia deverá indicar outro
Orientador no prazo máximo de quinze dias consecu�vos registrados a par�r da data oficializada.

Art. 15 O Caso o discente comprove que não encontrou disponibilidade de orientação entre os professores o
Colegiado do curso deve indicar um novo orientador.

 

Capítulo III

Das avaliações e da banca examinadora

 

Art. 16 A avaliação do acadêmico será realizada semestralmente pelo Professor Orientador durante a execução do
projeto, considerando a consecução das tarefas rela�vas à pesquisa e leituras sugeridas, além da pontualidade e assiduidade nas
orientações.

§1º No decorrer do semestre le�vo o orientador deve preencher um relatório semestral visando o
acompanhamento das a�vidades desenvolvidas pelos acadêmicos.

§2º O relatório deve conter os prazos e metas es�puladas, além do parecer do orientador sobre o desempenho
do aluno.

§3º Os relatórios serão o critério para definir quais trabalhos estarão aptos a serem encaminhados para as bancas
examinadoras.

§4º O acadêmico cujo desempenho no relatório for considerado insuficiente pelo orientador estará reprovado.

§5º O acadêmico considerado ausente das orientações estará reprovado.

Art. 17 A Banca Examinadora será composta por dois professores e um suplente, convidados pelo orientador. Um
dos membros pode ser externo ao quadro de professores do curso, desde que haja concordância do orientador.

§1º O orientador poderá, solicitar a inclusão na Banca Examinadora de professor de outros Cursos da UFMS ou de
outras Universidades.

Art. 18 A apresentação do TCC deve ser pública e terá a duração de até 30 minutos, podendo haver acréscimo de
até 10 minutos. Essas apresentações serão realizadas em local ou plataforma virtual e datas formalmente ins�tuídas para este
fim.

Art. 19 A Banca Examinadora avaliará o Trabalho de Conclusão de Curso, avaliação esta que consis�rá em aprovar
ou reprovar o discente, além de recomendar correções.

Art. 20 Cabe ao orientador encaminhar ao professor responsável pelas a�vidades de TCC a Ata de defesa do
Trabalho de Conclusão de Curso, com aprovação, reprovação.

Art. 21 O prazo será de até quinze dias consecu�vos, a par�r da data da defesa, para o discente devolver a cópia
digital totalmente corrigida ao professor responsável pelo TCC.

Art. 22 Somente após entregar o Trabalho de Conclusão de Curso corrigido ao professor organizador das
a�vidades de TCC o discente terá a aprovação registrada no SISCAD pelo professor responsável.

Art. 23 Em caso de reprovação, o aluno pode permanecer com o mesmo orientador no ano le�vo subsequente.
Esgotando-se o prazo para o discente defender o Trabalho de Conclusão de Curso caberá ao Colegiado de Curso adotar as
medidas cabíveis de acordo com a legislação da UFMS.

 

Capítulo IV

Das atribuições do professor responsável por organizar as a�vidades de TCC 04/12/2020
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Art. 24 O professor organizador das a�vidades de TCC será designado pelo Colegiado de curso após consulta ao
Núcleo Docente Estruturante (NDE). O exercício da função terá vigência de dois semestres le�vos.

Art. 25 Compete ao professor organizador das a�vidades de TCC:

I - Coordenar, em conformidade com o calendário da UFMS, as a�vidades de cada semestre le�vo, estabelecendo
datas e prazos limites para a entrega de avaliações e realização de defesas dos trabalhos.

II - Elaborar e manter atualizado um cadastro dos professores orientadores, detalhando suas respec�vas áreas de
conhecimento para disponibilizar aos alunos.

III - Disponibilizar a cada orientador modelos das atas de defesa e outros documentos per�nentes.

IV - Inserir no SISCAD as informações rela�vas à frequência, aprovação ou reprovação dos acadêmicos nas
a�vidades de TCC.

V - Em caso de aprovação, o lançamento de notas e frequências só poderá ser feito após a entrega da versão final
do trabalho e das atas da defesa. 

VI - Inserir no SEI as atas das defesas dos trabalhos defendidos a cada semestre. 

 

 

Capítulo V

Das atribuições do Professor Orientador

 

Art. 26 Compete ao Professor Orientador:

I - Orientar projetos de pesquisa e Trabalhos de Conclusão de Curso do Curso de Psicologia do Campus do
Pantanal. 

II – Preencher os relatórios de desempenho dos acadêmicos orientandos.

III - Auxiliar o orientando no preenchimento dos documentos referentes aos Comitês de É�ca em Pesquisa e
demais plataformas digitais.

IV - Avaliar o projeto de pesquisa e a versão final do TCC, observando as normas metodológicas, coerência
linguís�ca e o desenvolvimento dos obje�vos propostos.

V - Presidir os trabalhos da banca examinadora.

VI – Encaminhar ao professor responsável pelas a�vidades de TCC cópias digitais dos relatórios de desempenho,
atas de defesa e versão final do trabalho.

VII – Em caso de defesa feita em modo remoto o orientador deverá informar ao docente responsável pelas
a�vidades de TCC qual será a plataforma virtual, endereço eletrônico, local e horário em que será disponibilizado acesso público
ao ato da defesa. O endereço eletrônico deve ser enviado a todos os docentes do curso com, pelo menos, cinco dias de
antecedência.

     

Capítulo VI

Das atribuições do acadêmico orientando

 

Art. 27 Compete ao acadêmico orientando:

I – Solicitar orientação a um dos professores obedecendo aos pré-requisitos determinados pelo curso. O
acadêmico deve indicar a primeira e segunda opção dentre os possíveis orientadores.

II - Submeter seu projeto de pesquisa para aprovação do comitê de é�ca, quando necessário.

III - Comparecer às a�vidades de orientação definidas pelo professor orientador.

IV - Cumprir as determinações gerais deste regimento e aquelas emanadas do Colegiado do Curso.

V - Entregar o Trabalho de Conclusão de Curso para a banca examinadora com o aval do professor orientador.

VI - Realizar a defesa de seu Trabalho de Conclusão de Curso, de acordo com as disposições estabelecidas.

VII - Enviar via e-mail uma cópia digital do trabalho corrigido ao professor orientador e ao professor organizador
dos TCC no prazo de quinze dias consecu�vos após a defesa.

 

Capítulo VII

Da elaboração do projeto de pesquisa

 

Art. 28 O tema do trabalho a ser desenvolvido deve ser de comum acordo entre discente e orientador. Uma cópia
do projeto, aprovado pelo orientador, deverá ser entregue para o professor responsável pela disciplina trabalho de Conclusão de
Curso 30 dias antes do término do semestre. 04/12/2020
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Art. 29 O Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser elaborado com, no mínimo os seguintes itens:

I - Formato: A versão final do trabalho deverá ser entregue no formato digital em PDF.

II - Capa: página não numerada contendo: a) Nome completo e logomarca da Ins�tuição; b) Título do projeto; c)
Nome do discente; d) Cidade e ano.

III - Contracapa: página onde não numerada que deve conter: a) Título do projeto; b) Nome do discente; c) Nome
do Orientador;

IV – Sumário.

V – Introdução: Revisão geral da literatura

VI - Jus�fica�va: texto em que o autor demonstra os mo�vos pelos quais o projeto deve ser realizado.
Ocasionalmente as jus�fica�vas podem vir juntas com a apresentação do trabalho. Esta parte do texto geralmente possui três
níveis:

a) Jus�fica�va pessoal: o pesquisador aponta os mo�vos pessoais e/ou profissionais que o levaram a desenvolver
um projeto de pesquisa nesta área, sendo fundamental na avaliação da mo�vação e no comprome�mento do pesquisador com
a temá�ca;

b) Jus�fica�va social: é apontada a relevância social de seu trabalho, ou seja, os possíveis bene�cios que a
sociedade poderá ter com a realização do estudo proposto;

c) Jus�fica�va cien�fica: é relatada a importância cien�fica de se realizar este projeto de pesquisa;

d) O discente deve desenvolver um texto conciso englobando os três níveis da jus�fica�va sem a necessidade de
subdivisão em tópicos.

VII - Obje�vos: exposição do obje�vo geral e, quando o caso, do(s) obje�vo(s) específico(s) da pesquisa.

VIII - Metodologia: apresentação detalhada e completa dos sujeitos e grupos, do material, dos procedimentos
metodológicos rela�vos ao desenvolvimento, coleta de dados, local, dias e horários.

IX - Plano de Análise dos Dados: planejamento prévio do tratamento dos dados, indicando o �po de análise
(qualita�va ou quan�ta�va), provas esta�s�cas, nível de significância adotado, �pos de comparações a serem realizadas e
critérios a serem u�lizados.

X - Cronograma: é preferencialmente uma representação gráfica da distribuição do tempo previsto pelo
pesquisador para a execução de cada etapa da pesquisa. O cronograma reflete a distribuição do tempo disponível nas fases do
trabalho cien�fico.

XI - Referências bibliográficas: Listagem de todas as fontes de informações citadas ao longo do trabalho, de
conformidade com ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2005) ou da APA (American Psychological Associa�on,
2020).

XII - Anexos: os anexos servem para levar ao leitor, instrumentos, legislações, regulamentos etc., ou seja, todos os
materiais necessários à compreensão do projeto.

 

Capítulo VIII

Da elaboração do Trabalho final

 

Art. 30 O trabalho final deverá ter o formato de ar�go referente à pesquisa realizada no Trabalho de Conclusão de
Curso deverá ter, no mínimo, 20 páginas e no máximo 40 páginas, excetuando-se da contagem de páginas as referências
bibliográficas, apêndice e anexos deverá ser elaborado com os seguintes itens:

I - Formato: A versão final do trabalho deverá ser entregue no formato digital em PDF.

II – Capa e contracapa obedecerão aos mesmos padrões do Ar�go 27º rela�vo ao projeto de pesquisa.

III - Dedicatória: página não numerada, na qual o discente pode dedicar o seu trabalho. Item opcional

IV - Agradecimentos: página não numerada, na qual o discente pode escrever seus agradecimentos. Item
opcional.

V - Resumo: cons�tui-se de um texto de, no máximo 1.200 palavras. Deve descrever, necessariamente, as
caracterís�cas gerais da pesquisa: obje�vos, método, resultados e principais conclusões. Deve conter no máximo quatro (4)
palavras-chave.

VI - Sumário: página na qual se inicia a numeração. Por ser um pré-texto numera-se em números romanos
minúsculos, indicação das principais partes e tópicos do relatório da pesquisa.

VII - Introdução: é a parte do ar�go que apresenta ao leitor o problema que será estudado através da construção
do conjunto de conhecimentos que irão servir de base para a análise dos dados. O texto deve abarcar o referencial teórico,
conjunto de ideias, conceitos, definições, resultados e conclusões de diferentes autores sobre o tema. Deve apontar para as
principais conclusões já encontradas e as questões ainda em aberto. É a base de informações que irá dar significado aos
resultados. Deve explicitar as relações entre as variáveis abordadas, deixando clara a questão que a pesquisa pretendeu
responder. A introdução deve ser organizada par�ndo dos conceitos mais amplos para os mais específicos.

VIII - Obje�vos: a exposição deve deixar claro quais os aspectos que foram analisados no obje�vo geral e nos
obje�vos específicos da pesquisa.
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IX - Metodologia: relato de como, efe�vamente, a pesquisa se desenvolveu, sendo dividido em várias partes, tais
como:

a) Situação ou Contexto – caracterização do local onde o trabalho se realizou;

b) Sujeitos - apresentação detalhada e completa dos sujeitos ou grupos, quantos foram, como foram
escolhidos/recrutados (sexo, idade, escolaridade, estado de saúde, etc.);

c) Instrumentos, equipamentos, materiais – tudo que foi u�lizado durante a coleta de dados: ques�onários,
testes, escalas, inventários, roteiros e equipamentos em geral;

d) Procedimentos – técnicas e procedimentos metodológicos rela�vos ao desenvolvimento, coleta de dados, local,
dias e horários, conforme ordem cronológica de seus eventos .

X - Resultados: são os relatos descri�vos dos dados ob�dos após tratamento quan�ta�vo ou qualita�vo dos
mesmos. Se possível os resultados deverão ser ilustrados com figuras e tabelas. Todos os resultados devem ser apresentados e
não apenas aqueles que a�ngiram os obje�vos, hipóteses, ideias e opiniões do pesquisador. Se algum dado importante para a
inves�gação não for conseguido, por limites, falhas no planejamento metodológico ou por eventos imprevistos, o pesquisador
deverá expor o ocorrido, a fim de garan�r a replicabilidade do estudo e apontar as limitações naturais ao seu trabalho.

XI - Discussão: é a interpretação dos resultados ob�dos, sendo fundamental no relacionamento dos resultados
com as informações existentes na literatura, uma vez que é esta análise que irá permi�r a interpretação a apontar a conclusão.

XII Referências bibliográficas: Listagem de todas as fontes de informações citadas ao longo do trabalho, de
conformidade com as normas da ABNT (Associação brasileira de normas técnicas, 2019), APA (American Psychological
Associa�on, 2020). Os manuais consultados devem sempre corresponder à úl�ma versão.

XIII Anexos: Quaisquer documentos, instrumentos, legislações, regulamentos necessários para que ao leitor possa
compreender mais amplamente o relatório da pesquisa.

Art. 31 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 32 Revoga-se as Resoluções nº 48, de 10 de dezembro de 2014 a Resolução nº  33,de 08 de maio de 2020  e a
Resolução nº 56, de

 

 

 

 

 

ANEXO I

RESOLUÇÃO nº 77/2020-CC, de 3 de DEZEMBRO de 2020.

Declaração da entrega da versão preliminar do Trabalho de Conclusão de Curso

 

Declaro que o(a) acadêmico(a) ________________________________entregou a versão preliminar do Trabalho de Conclusão
de Curso no dia ____________ na seguinte situação:

( ) concluído

( ) em fase de conclusão (indicar o que esta faltando)* Em fase de elaboração (indicar o Prá�ca de Campo em que se encontra) O
material foi considerado:

( ) suficiente para defesa

( ) insuficiente para defesa Jus�fica�va:_________________________________________________

Corumbá-MS, ____ de _______ de 20____.

 

Assinatura do(a) orientador(a)   ______________________________

 

 

 

 

 

ANEXO II

RESOLUÇÃO nº 77/2020-CC, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO E DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO CURSO DE
PSICOLOGIA/CPAN POR MODO PRESENCIAL

Aos _____ dias do mês de _________ do ano de _________, às ____ horas, na sala ___________, do Campus do Pantanal da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul na cidade de Corumbá, foi realizada a sessão pública de apresentação e defesa do
Trabalho de Conclusão de Curso do(a) acadêmico(a) _______________________________________. A banca foi composta
pelos seguintes professores: 04/12/2020
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Prof. orientador _________________________________________________________,

Prof. __________________________________________________________________

e Prof. ____________________________ sob a presidência do primeiro. O Trabalho de Curso tem como
�tulo  __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ ______ Após explanação no prazo
regulamentar o(a) acadêmico(a) foi interrogado pelos componentes da banca. Terminada a etapa, os membros, de forma
confidencial avaliaram o(a) acadêmico(a) e conferiram ao mesmo o seguinte resultado _____________, proclamado pelo
presidente da sessão. Dados por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente Ata, que será assinada pela banca e pelo(a)
acadêmico(a). Os requisitos a serem observados estão registrados em folha anexa.

Corumbá-MS, ____ de _______ de 20____.

ASSINATURAS: Acadêmico(a): _________________________________________________________

Banca: ________________________________________________
______________________________________________________

 

 

 

 

 

ANEXO III

RESOLUÇÃO nº 77/2020-CC, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO E DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DO CURSO DE
PSICOLOGIA/CPAN POR MODO REMOTO

 

Aos _____ dias do mês de _________ do ano de _________, às ____ horas, na plataforma digital________________,  foi
realizada a sessão pública de apresentação e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso do(a) acadêmico(a)
_______________________________________. A banca foi composta pelos seguintes professores:

Prof. orientador _____________________________________________________, Prof.
_________________________________________________________________ e Prof.
_______________________________________________________ sob a presidência do primeiro. O Trabalho de Curso tem
como �tulo __________________________________________________________________ ___________________ Após
explanação no prazo regulamentar o(a) acadêmico(a) foi interrogado pelos componentes da banca. Terminada a etapa, os
membros, de forma confidencial avaliaram o(a) acadêmico(a) e conferiram ao mesmo o seguinte resultado _____________,
proclamado pelo presidente da sessão. Dados por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente Ata, que será assinada pela
banca e pelo(a) acadêmico(a). Os requisitos a serem observados estão registrados em folha anexa.

Corumbá-MS, ____ de _______ de 20____.

ASSINATURAS: Acadêmico(a): _________________________________________________________

Banca: ________________________________________________ ___________________________

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV

RESOLUÇÃO nº 77/2020-CC, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020.

AVALIAÇÃO DA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 

Acadêmico(a):_______________________________________________________________________   

Orientador(a): _____________________________________________________

Curso: PSICOLOGIA/CPAN Tema de Trabalho de Conclusão de Curso: ____________________________

Avaliação final do texto:________________________________________________________________

Avaliação final da apresentação:__________________________________________________________

Corumbá-MS, ____ de _______ de 20____.

Presidente da Banca _______________________________________________

Membro da Banca _________________________________________________
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Membro da Banca     _______________________________________________

 

 

 

 

ANEXO V

RESOLUÇÃO nº 77/2020-CC, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2020.

CARTA DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

 

Eu, _________________________________________________________________, professor(a) da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul – Campus do Pantanal, matrícula SIAPE nº ______________, aceito orientar o(a) acadêmico(a)
_____________________________________
________________________________________________________________________ ___ do Curso Superior de Psicologia,
matrícula RGA nº __________________________________ no Trabalho de Conclusão do Curso,
in�tulado:______________________________________________________________________________________________________

Corumbá-MS, ____ de _______ de 20____.

__________________________

Assinatura do Orientador

 

 

 

 

 

ANEXO VI

RESOLUÇÃO nº 77/2020-CC, de 3 de DEZEMBRO de 2020.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO

Eu, ________________________________________________, declaro que aceito a publicação do Trabalho de Conclusão de
Curso, orientado pelo (a) Professor (a) __________________________________________________________________ ___ no
site do curso de Psicologia da UFMS/CPAN.

Corumbá-MS, ____ de _______ de 20____.

Assinatura do Acadêmico ___________________________

Assinatura do Orientador ___________________________

 

 

 

 

 

ANEXO VII

RESOLUÇÃO nº 77/2020-CC, de 3 de DEZEMBRO de 2020.

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DISCENTE

Preencher cada campo com uma nota de 0 a 10. Inserir a média no úl�mo campo.

 

Assiduidade Pontualidade Conteúdo Escrito Média Parecer do Orientador
     
     

Corumbá-MS, ____ de _______ de 20____.

_________________________

Assinatura do Orientador 

Documento assinado eletronicamente por Pablo Cardoso de Souza, Coordenador(a) de Curso de Graduação, em
03/12/2020, às 18:31, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2291573 e o código CRC
ED0EEAD1.
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