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Normas Gerais:  

- Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço duplo, margem 2,5 em todos os lados.  

- Seguir as normas da APA, 6ª edição (título, citações e referências).  

- Folha de rosto: UFJF/ICH/Psicologia.  Título.  Nome do(a) discente. Nome do(a) 

orientador(a). Ênfase a que se vincula. Modalidade de TCC (Relato de experiência, Relato de 

pesquisa autônoma ou Projeto de pesquisa autônomo). Juiz de fora/ano. 

- Resumo de 150 palavras seguido de 3 a 5 palavras-chave. Versão em inglês do resumo e das 

palavras-chave (Abstract e Keywords). 

 

Normas por Modalidade de TCC: 

 

1) Projeto de Pesquisa 

-10 a 15 páginas a contar da Introdução.  

- Introdução (fundamentação teórica) 

- Objetivos 

- Justificativas 

- Método  

- Orçamento  

- Cronograma 

- Referências  

 

2) Relato de Pesquisa Autônoma  

 

2.1)  Estudo empírico: 

- 15 a 25 páginas a contar do resumo. 

- Introdução (fundamentação teórica, objetivos, justificativas) 

- Método (amostra, instrumentos, procedimentos) 

- Resultados (análises efetuadas, descrição de resultados) 

- Discussão 

- Referências  

 

 



2.2) Estudo Teórico: 

- 15 a 25 páginas a contar do resumo. 

- Introdução 

- Desenvolvimento (subtópicos de acordo com o conteúdo) 

- Conclusão 

 

 2.3) Revisão Sistemática: 

- 15 a 25 páginas a contar do resumo. 

- Introdução (apresentação de conceitos, objetivos, justificativas) 

- Método (bases de dados consultadas, descritores utilizados, critérios de inclusão e exclusão 

dos artigos. Se for meta análise, codificação das variáveis, explicitação de variáveis 

moderadoras). 

- Resultados 

- Discussão 

- Referências  

 

3) Relato de Experiência Profissional (Estudo de Caso):  

- 15 a 25 páginas a contar do resumo. 

- Introdução (fundamentação teórica, objetivos, justificativas) 

- Relato da Experiência (participantes, instrumentos, procedimentos/estratégias de intervenção) 

- Análise da Experiência (avaliação de eficácia, análise das implicações para a atuação de 

profissionais de Psicologia) 

- Considerações Finais 

- Referências  
 

 


