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Gabinete do Coordenador de Graduação
Aviso n°. 22.2017/DPGPSI/FPM
Patos de Minas, 28 de junho de 2017.
Aos Cuidados
Turma do 7º período do DPGPSI-FPM.
Assunto: Sobre o Trabalho de Conclusão de Curso.
Prezados,
A Coordenação do DPGPSI vem por meio de este ORIENTAR a todos os
DISCENTES do 7º período do Curso de Psicologia quanto ao processo de Orientação de
TCC. O primeiro passo se refere ao protocolo de Prévia de Interesse de Estudo,
conforme Plano de Estudo, este documento esta disponível na página do curso
(https://dpgpsifpm.com.br/ensino-2/pesquisa/tcc/) anexo 2. O que vocês alunos precisa
realizar primeiramente é:
1º Verificar a linha de pesquisa dos professores
2º Organizar a Prévia de Interesse de Estudo (Anexo 2 disponível no site)
Orientação para preenchimento da prévia – recomenda-se que o aluno verifique as linhas de pesquisa dos
professores e tentem organizar ‘seu desejo de pesquisa’ na linha de pesquisa do professor. No campo exposição
do tema do trabalho, o aluno deve colocar que tema quer falar – este deve estar vinculado à linha de pesquisa
do professor pretendido. No campo descrição da intenção que enquadre nas modalidades previstas de pesquisas
– refere ao aluno dizer que tipo de pesquisa ele quer fazer, para isso o aluno deve verificar no
REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA
FPM que esta disponível na página (https://dpgpsifpm.com.br/ensino-2/pesquisa/tcc/), lá tem o informativo.
A coordenação lembra que você pode estabelecer um diálogo com o professor de seu interesse, seja
pessoalmente ou por e-mail, no período de aula que ainda restam, durante as férias e nos primeiros 10 dias de
inicio das aulas no 2º semestre de 2017. Lembrando que este documento será entregue somente na terceira
semana ao iniciar as aulas. Lembre-se a definição do trabalho é do orientador – existem vagas específicas para
orientação que será deferida em Reunião Colegiada em Agosto. Boa Sorte e bom trabalho.

Colocando-o ao seu dispor para qualquer informação suplementar, firmando muito
atenciosamente,

Professor Mestre Gilmar Antoniassi Júnior
Coordenador de Graduação
Departamento de Graduação em Psicologia
Faculdade Patos de Minas
Curso Reconhecido pela Portaria DIREG/MEC Nº. 371 de 30/08/2011, renovado
Reconhecimento de Curso pela Portaria DIREG/ME Nº. 267 de 03/04/2017, publicado
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