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INTRODUÇÃO / OBJETIVO
O estudo apresenta os temas que têm sido escolhidos
para os trabalhos de conclusão do curso - TCC - Curso de
Psicologia. O objetivo é detalhar a produção
documentada por meio da análise contínua de um
repositório institucional que armazena tais informações.
Espera-se estabelecer oportunidades de integração entre
as temáticas, articulando com serviços na própria
Universidade, extensivo aos serviços externos da cidade e
da região, bem como propor futuros estudos de
campo. Os TCCs refletem, em alguma medida, as
disciplinas teóricas, práticas, estágios e demais atividades
realizadas ao longo do Curso, razão pela qual
representam
também os
direcionamentos
de
Professores, Psicólogos e das próprias necessidades de
saúde evidenciadas no entorno.

MÉTODO
Trata-se de um estudo quantitativo e qualitativo de
dados secundários correspondentes aos anos de 2019,
2020 e início de 2021. Foi elaborada uma planilha com
as variáveis que os caracterizam.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No que tange às palavras-chave os resultados das
citações encontram-se no Gráfico 1. Com relação à
metodologia dos estudos, quase todos eram de caráter
qualitativo. Cerca de 88% dos trabalhos eram de caráter
exploratório e 16% de caráter descritivo. Do total, 73%
utilizaram artefatos culturais para a realização do
trabalho e dois deles a pesquisa de campo. A maioria dos
trabalhos concentra-se na temática de uma das ênfases
da Graduação e uma das linhas do Mestrado Profissional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Gráfico 1. Número de citações das palavras-chave.

CONCLUSÕES
Este estudo, portanto, acrescenta informações aos dados
disponibilizados no repositório, reconhecendo fortalezas e
fragilidades. Na continuidade, sugere-se a articulação de
tais resultados tanto com o público interno - Docentes como os demais envolvidos nos serviços de saúde e saúde
mental, no sentido de aproximar tais investigações dos
contextos em que tais intervenções possam ser ampliadas
e aplicadas, inclusive, na perspectiva da curricularização
da extensão no que se refere à Graduação e Projetos para
Trabalhos de Conclusão do Mestrado Profissional em
Psicologia.
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