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EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DOS MELHORES 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO – MONOGRAFIA  

 

Curso de Psicologia - Unidade São Gabriel 

 

O presente regulamento define o funcionamento do processo de seleção e 

premiação dos melhores Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) – monografia 

do curso de Psicologia – Unidade São Gabriel. 

 

O objetivo desta iniciativa é promover o envolvimento dos alunos com a 

produção de trabalhos de pesquisa de qualidade e incentivar o 

desenvolvimento de monografias que possam ser publicadas e apresentadas 

em eventos da área. Além disso, esta premiação visa implicar crescentemente 

todos os discentes e docentes do curso de Psicologia com a produção 

acadêmica. 

 

Estabelecemos, a seguir, os critérios a serem utilizados para o processo de 

seleção e avaliação dos melhores trabalhos. 

 

I. Pré-seleção durante as Bancas de Monografia 

 

A pré-seleção dos melhores trabalhos ocorrerá da seguinte forma: 

 

1º Tendo como base as “Diretrizes para o processo de avaliação das disciplinas 

de Orientação de monografia I e II”, o orientador e o leitor convidado deverão 

avaliar o aluno em 45 pontos, no momento da Banca de Monografia, 

preenchendo os itens constantes no formulário “Registro de Avaliação de 

Monografia”. O resultado final será composto por esta nota somada aos pontos 

atribuídos pelo orientador durante o semestre (55 pontos). 

2º Trabalhos com nota total superior a 95% (95 pontos em 100) podem ser 

candidatos à pré-seleção, devendo o professor orientador avaliar todos os itens 

constantes do formulário de avaliação da monografia, para submeter o trabalho 

à seleção. 

3º No formulário “Registro de Avaliação de Monografia”, o professor orientador 

e o leitor deverão assinalar, no campo apropriado, se o trabalho deve ser 

encaminhado à pré-seleção.  

4º Cada professor orientador poderá indicar um único trabalho, por semestre, 

considerando os dois turnos. 
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II. Métodos de Avaliação 

 

O processo de avaliação será feito em conformidade com as seguintes normas e 

etapas: 

 

1º Até a data final das apresentações das monografias, os orientadores deverão 

encaminhar à Coordenação de Monografia, caso haja indicação, o nome do(a) 

orientando(a) indicado(a) à premiação, seu respectivo trabalho e o resumo 

completo da monografia no modelo definido pela Coordenação de Monografia, 

bem como uma exposição fundamentada da indicação, na qual conste a análise 

dos seguintes elementos: a) importância e relevância da monografia e dos 

resultados apresentados para a prática profissional e/ou campos da Psicologia; 

b) consistência do referencial e da discussão teórica; c) qualidade da escrita 

acadêmica; d) observância ao padrão PUC Minas de normalização. 

2º Com base na análise da exposição de motivos encaminhada pelo docente e 

do resumo da monografia, serão pré-selecionados, no máximo, seis trabalhos, 

que serão encaminhados para uma comissão de avaliação.  

3º O Colegiado do Curso de Psicologia formará uma comissão de avaliação de 

monografias que procederá à seleção dos melhores trabalhos. 

4º Cada membro da comissão de avaliação realizará a leitura das monografias 

pré-selecionadas e sua análise deverá seguir os critérios definidos adiante (item 

III – Critérios de Seleção dos Melhores Trabalhos).  

 

III. Critérios de Seleção dos Melhores Trabalhos 

 

Serão premiados apenas dois trabalhos por semestre, a serem classificados em 

1º e 2º lugares, respectivamente.  

 

Essa premiação observará os seguintes quesitos: 

 

1º Importância/relevância da monografia e dos resultados apresentados para a 

prática profissional e/ou o campo da Psicologia; 

2º Consistência do referencial e da discussão teórica; 

3º Qualidade da escrita acadêmica; 

4º Observância das normas; 

5º Análise de dados. 

 

IV. Cerimônia de Premiação dos Trabalhos Selecionados: 

 

1º A cerimônia de premiação do trabalho selecionado no 1º semestre do ano 

ocorrerá no evento da Semana de Ciência, Arte e Política (SCAP);  

2º A cerimônia de premiação do trabalho selecionado no 2º semestre do ano 

ocorrerá no evento do Encontro Integrado de Psicologia. 
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3º A cerimônia de premiação contará com a presença de membros do 

colegiado do curso e/ou da coordenação da monografia e do aluno agraciado, 

sendo aberta à comunidade acadêmica e familiares dos alunos cujo trabalho foi 

premiado. 

4º Os(as) alunos(as) contemplados(as) com a premiação (1º e 2º lugares), bem 

como os orientadores, receberão do Curso de Psicologia um Certificado de 

Premiação. 

 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 05 de dezembro de 2017 

 

 

Colegiado do Curso de Psicologia 

PUC Minas Unidade São Gabriel 


