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Gabinete do Coordenador de Graduação
Aviso n°. 30.2017/DPGPSI/FPM
Patos de Minas, 04 de dezembro 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 está disponível na página do curso (https://dpgpsifpm.com.br/ensino2/pesquisa/tcc/) anexo 2. O que vocês alunos precisa realizar primeiramente é:
1º Verificar a linha de pesquisa dos professores, disponível do site do curso no link
(https://dpgpsifpm.com.br/institucional/corpo-docente/)
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 está
disponível na página (https://dpgpsifpm.com.br/ensino-2/pesquisa/tcc/), lá tem o informativo.
A coordenação lembra que caso o aluno tenha já conversado ou acertado algo com um professor para
orientação, o mesmo deve indicar abaixo do documento a ser assinado – Observação: o orientador indicado já
esta conversado e acertado a orientação. Aquele que for apenas sugestivo o nome, não precisa de observação.

3º A prévia do interesse de Estudo, deve ser encaminhada via e-mail
secretariadpgpsi.fpm@faculdadepatosdeminas.edu.br, até dia 12/12/2017, ou entregue
pessoalmente no balcão da secretária no CEPPACE até a data indicada.
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
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