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REGULAMENTO DAS MONOGRAFIAS DO CURSO DE PSICOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

Art. 1º - A monografia consistirá em um trabalho escrito acerca de um determinado 

tema/problema inerente ao campo de estudo e atuação da Psicologia, resultado de 

um trabalho investigativo teórico e/ou empírico, realizado pelo estudante do curso 

sob a orientação de um professor.  

 

Parágrafo único - Trabalhos que envolvam pesquisa com seres humanos deverão 

estar de acordo com as normas do Comitê de Ética da UFPR. 

 

Art. 2º - A orientação da monografia deverá ser realizada por um professor do 

Departamento de Psicologia, com titulação mínima de mestre, por meio das 

disciplinas Monografia I e Monografia II, ambas com 02 (duas) horas de orientação 

semanal previstas em sua carga horaria. 

 

 §1º - O número de estudantes matriculados por turma deverá ser de no mínimo 02 

e no máximo 05. Excepcionalmente poderão ser abertas turmas com apenas 01 

aluno matriculado, desde que autorizado pelo Departamento de Psicologia. Nesse 

caso, conforme deliberação da plenária do Departamento de Psicologia, sua carga 

horária não será computada para o professor orientador no Plano Departamental.  

 

§2º - Conforme Resolução 37/97-CEPE, a prioridade na matrícula nas disciplinas 

Monografia I e Monografia II será dada aos estudantes periodizados em relação às 

referidas disciplinas.  

 

§3º - A co-orientação, se houver, poderá ser realizada por outro professor do 

Departamento de Psicologia, por professor de outros departamentos da UFPR ou 

por professor externo a UFPR, com titulação mínima de mestre, e de comum acordo 

entre estudante e o orientador.    



 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

2 

 

§4º - É permitida mudança de orientador mediante solicitação formal e por escrito 

do estudante ou do próprio orientador, em que conste exposição de motivos. A 

Coordenação do Curso dará ciência aos envolvidos e indicará um novo orientador. 

O prazo limite para esta solicitação será o último dia de ajuste de matrícula do 

semestre, determinado pelo calendário acadêmico, mantendo-se os prazos para 

defesa. Será permitida somente uma mudança de orientador para cada estudante, 

salvo casos excepcionais que serão avaliados pelo Colegiado do Curso. 

 

Art. 3º - Para aprovação na disciplina Monografia I, o aluno deverá obter frequência 

mínima de 75% da carga horária total da disciplina e desenvolver as atividades 

exigidas no Plano de Ensino da disciplina, obtendo, no mínimo, grau numérico 50 

(cinquenta) de média aritmética, na escala de zero a cem, no conjunto das tarefas 

realizadas. 

 

Art. 4º - Para aprovação na disciplina Monografia II, o aluno deverá obter frequência 

mínima de 75% da carga horária total da disciplina e desenvolver as atividades 

exigidas no Plano de Ensino da disciplina, devendo os resultados de seus estudos 

ser sistematizados em um trabalho escrito a ser apresentado em defesa pública, 

diante de uma banca avaliadora. 

 

§1º - A defesa pública do trabalho se dará por meio de apresentação oral, com 

duração de 20 a 30 minutos, sendo permitida a utilização de material audiovisual a 

critério do estudante, seguida de etapa de arguição, na qual cada membro da banca 

– exceto o orientador – terá igual tempo para arguir, reservado tempo similar ao 

estudante para réplica. Encerrada a arguição, a banca avaliadora terá 5 minutos 

para reunião e deliberação, a ser realizada na ausência do estudante e demais 

presentes.  

 

§2º - Não será permitida manifestação da audiência durante a apresentação ou a 

arguição. 
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§3º - A defesa pública deverá ser realizada durante o período letivo no qual o 

estudante estiver matriculado, respeitados os prazos previstos no calendário 

acadêmico.  

 

§4º - Quando o orientador discordar da apresentação do trabalho do estudante 

caberá a este último a decisão de apresentá-lo publicamente a uma banca, mesmo 

sem a anuência de seu orientador. Nestes casos a composição da banca será 

decidida após solicitação formal do estudante à Coordenação do Curso, que 

designará um presidente para a banca. 

 

Art. 5º - Para a realização da defesa pública deverão ser tomadas previamente as 

seguintes providências: 

a. Agendamento junto ao Departamento de Psicologia, pelo professor 

orientador, da sala onde se dará a apresentação do trabalho. 

b. Comunicação pelo estudante à Coordenação do Curso, com pelo menos 

sete dias de antecedência, dos seguintes dados: 

I. Data da defesa; 

II. Título do trabalho; 

III. Composição da banca: nome completo e titulação de todos os 

membros da banca, indicando o orientador e co-orientador, se 

houver. 

c. Emissão, pela Coordenação do Curso, dos documentos referentes às 

defesas de trabalhos, a saber, Ata de Banca de Monografia e 

declarações para os componentes da banca até um dia antes da data da 

defesa. 

d. Confecção e respectiva afixação em mural, do Edital de Defesa de 

Monografias, cabendo esta responsabilidade ao professor orientador 

com relação aos trabalhos realizados sob sua supervisão. 
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Art. 6º - O texto final do trabalho que será submetido à banca avaliadora deverá 

ser apresentado em uma das seguintes formas: 

a. Artigo: segundo modelo para publicação em revista científica, de Qualis 

A ou B, de comum acordo entre orientador e estudante; 

b. Trabalho monográfico contendo ao menos: capa, resumo em português 

com palavras-chave, resumo em língua estrangeira com palavras-chave, 

sumário, introdução, desenvolvimento (capítulos), conclusão (discussão 

final) e referências bibliográficas. O trabalho deverá possuir entre 50 e 

100 páginas, incluídos os resumos e as referências bibliográficas. 

 

§1º - A formatação do texto do trabalho monográfico deverá seguir as normas 

técnicas definidas pela versão mais recente da APA ou ABNT.  

 

§2º - O texto final do trabalho deverá ser encaminhado à banca avaliadora com, no 

mínimo, 15 dias de antecedência da data de realização da defesa publica.   

 

Art. 7º -  A banca avaliadora deverá ser composta de, no mínimo, dois membros: o 

professor orientador e um segundo membro definido em comum acordo entre 

estudante e orientador, excluído o co-rientador, se houver.   

 

§1º - O segundo membro da banca avaliadora deverá ter titulação mínima de 

especialista.  

 

§2º - Poderão ser convidados membros adicionais para a banca avaliadora com a 

titulação mínima de graduação.  

 

§3º - É permitida a participação não presencial de membros da banca avaliadora. 

Nestes casos a banca deverá ser composta de no mínimo três membros, 

respeitando-se a titulação acima estabelecida, com obrigatoriedade de participação 

presencial de dois, incluído o orientador. 
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Art. 8º - A avaliação e a qualificação do trabalho pela banca avaliadora resultarão 

em uma das seguintes situações: 

a. Obtido grau numérico entre 50 (cinquenta) e 100 (cem) de média 

aritmética no conjunto das tarefas realizadas, incluída a defesa pública:  

I. “Aprovado – sem restrições”, ou; 

II. “Aprovado – com restrições”. Neste caso caberá ao estudante, 

juntamente com seu orientador, proceder as alterações sugeridas 

pela banca. O orientador assinará a posteriori. 

b. Obtido grau numérico abaixo de 50 de média aritmética no conjunto das 

tarefas realizadas, incluída a defesa pública:  

I. “Reprovado”. Neste caso entende-se que o trabalho necessita de 

modificações substanciais que demandam nova matricula em 

Monografia II.  

 

Parágrafo único - As decisões da banca avaliadora são soberanas, não cabendo 

recursos por parte do aluno avaliado.     

 

Art. 9º - A qualquer momento, a constatação de todo e qualquer tipo de plágio, no 

todo ou em partes do trabalho, terá como consequência a reprovação sumária do 

aluno, sujeitando-o à repreensão por parte dos órgãos competentes da UFPR.  

                    

Art. 10 - Realizadas as alterações que se fizerem necessárias, a versão final do 

trabalho deverá ser encaminhada à Coordenação do Curso, em formato digital 

(pdf), num prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da defesa 

pública.  

 

§1º - Os trabalhos em formato de monografia serão disponibilizados na integra na 

página eletrônica do Curso de Psicologia. 
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§2º - Os trabalhos em formato de artigo terão apenas seus resumos 

disponibilizados na página eletrônica do Curso de Psicologia.  

 

§3º - O não encaminhamento da versão final do trabalho à Coordenação do Curso 

será informado ao professor orientador, que deverá proceder a alteração da nota 

obtida pelo estudante registrando sua reprovação na disciplina Monografia II.   

 

Art. 11 - Nos trabalhos encaminhados para publicação em periódico cientifico 

deverá constar obrigatoriamente o estudante como primeiro autor e seu orientador 

como segundo autor. 

 

§1º - Havendo co-orientador seu nome deverá constar também como autor. 

 

§2º - São garantidos todos os direitos autorais aos seus autores, condicionados à 

citação de todos os seus nomes, toda vez que mencionado, divulgado, exposto e 

publicado. 

 

Art. 12 - Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo 

Colegiado do Curso de Psicologia. 

 

Art. 13 - O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Colegiado do Curso de Psicologia.  


