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Normas para o “Trabalho de Conclusão de Curso”

Na atividade  denominada  “Monografia”,  o  aluno  desenvolverá  o  seu  Trabalho  de

Conclusão de Curso do curso de licenciatura em Filosofia. O tipo de Trabalho de Conclusão

de Curso escolhido por esse projeto pedagógico é o trabalho monográfico. A Monografia a ser

realizada  pelo  aluno  constitui  o  desenvolvimento  de  um  projeto  que  foi  elaborado  na

disciplina de “Projeto de Pesquisa”.

1. Definição  

Os objetos de tratamento monográfico,  no contexto de um curso de graduação em

licenciatura em Filosofia, compreendem-se, preponderantemente, nos frequentes casos: um

conceito  ou  noção,  uma relação  conceitual,  uma  paralelismo  conceitual,  uma  abordagem

hermenêutica  de  uma  obra/escrito  e  problematização  de  uma  questão.  Assim,  o  trabalho

monográfico  caracteriza-se  como  sendo  um  trabalho  pontual  com  uma  determinada

delimitação metodológica.

O  trabalho  monográfico  será  elaborado  individualmente  e  apresentado  na  forma

escrita,  devendo  apresentar  um texto  acabado,  expressão  do  desenvolvimento  do  projeto

executado. Não há regras fixas para o tamanho de uma Monografia. No entanto, é corriqueiro

que os elementos textuais de uma Monografia estejam em torno de 40 laudas. É importante

que o aluno não se prenda a uma determinada quantidade de páginas. O que se considera

fundamental é um adequado desenvolvimento da Monografia a partir do projeto elaborado

pelo  aluno.  Por  “adequado desenvolvimento”,  entende-se a  construção das  partes  de uma

Monografia de tal forma que o trabalho apresente-se de forma completa sem pecar nem pelo

excesso, nem pelo rápido e, por vezes, insuficiente, encadeamento das ideias. Em termos de

formatação, adotamos as normas da ABNT.

 

2. Monografia, Projeto de Pesquisa e a integralização curricular  

O aluno, para matricular-se na atividade “Monografia”, deverá no ato da matrícula

indicar um orientador. A concordância do professor orientador deve ser expressa por escrito

através do “Formulário de Orientação” (em anexo) a ser entregue na coordenação. A mudança

de orientador não é recomendada durante a realização do trabalho monográfico.  Contudo,
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quando houver essa mudança, o aluno precisa comunicá-lo à coordenação, indicando o novo

professor  orientador  por  escrito  através  do  “Formulário  de Orientação”.  Se  houver

necessidade, em acordo com o orientador, o aluno poderá solicitar uma co-orientação a outro

professor da Universidade Federal do Cariri ou de outra Instituição de Ensino Superior. 

Tendo em vista o bom desenvolvimento de sua pesquisa, é recomendável que o projeto

do aluno mantenha as características iniciais do projeto elaborado na disciplina de “Projeto de

Pesquisa”, podendo, entretanto, ter modificações indicadas pelo orientador.  

O projeto de pesquisa deverá conter informações sobre a natureza e objetivos do tema

a ser pesquisado, bem como a indicação do orientador estabelecido. Além disso, o Projeto

deverá apresentar os seguintes elementos: introdução (apresentação do tema), delimitação do

tema, desenvolvimento de questões e hipóteses de pesquisa, objetivos (gerais e específicos),

justificativa, metodologia, cronograma de execução detalhado e referências bibliográficas.

Faz  parte  do  desenvolvimento  das  atividades  de  “Monografia”  a  participação  nas

atividades  programadas  pela  Coordenação  do  Curso  de  Filosofia  (tais  como  seminários,

encontros, simpósios, etc.). Além disso, o aluno deverá manter contato regular de orientação

com seu orientador.

Recomenda-se  que  o  aluno  matriculado  na  atividade  “Monografia”  detalhe  o  seu

projeto de pesquisa.  Dado o levantamento bibliográfico feito  na disciplina de “Projeto de

Pesquisa”, o aluno deve elaborar a revisão de literatura, utilizando técnicas como resumo e

fichamento a fim de ter um domínio bibliográfico acerca do tema estudado. Na disciplina

“Seminário de Pesquisa”, o primeiro capítulo da monografia será redigido e apresentado para

o professor e os colegas. O aluno matriculado na atividade “Monografia” deverá realizar a

redação  da  Monografia,  dando  prosseguimento  assim  ao  trabalho  de  pesquisa  feito  nas

disciplinas de “Projeto de Pesquisa” e “Seminário de Pesquisa”.

Somente poderá se matricular na atividade “Monografia” aquele aluno que já tiver

cursado e concluído com aprovação as disciplinas  “Projeto de Pesquisa” e “Seminário de

Pesquisa”. A avaliação da atividade “Monografia” será realizada por uma banca examinadora.

3. Banca Examinadora  

A composição  da  Banca  Examinadora  será  indicada  pelo  professor  orientador  à

Coordenação do Curso de  Filosofia  e  à  secretaria  do Instituto  Interdisciplinar  Sociedade,

Cultura e Artes (IISCA). Esta se responsabilizará pela publicação de Portaria indicando o
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título da Monografia, o autor(a), a composição da banca examinadora, bem como o local, a

data e a hora da apresentação da Monografia pelo autor/aluno. Também constará na portaria o

registro do nome dos co-orientadores, caso existam, mesmo que estes não participem como

membros da banca examinadora.

A Banca Examinadora será formada pelo próprio professor orientador, que a presidirá,

por mais dois professores que atuarão como seus membros efetivos e por um professor que

atuará como membro suplente. O aluno deve solicitar ao professor orientador a formação da

banca que examinará a apresentação da Monografia de sua autoria. Ele deve também entregar

as 3 (três) cópias impressas da Monografia na Coordenação do Curso de Filosofia pelo menos

10 (dez) dias antes da data de realização da apresentação da Monografia. Além disso, o aluno

deve enviar cópias digitais em PDF para os membros da banca, por email. Obrigatoriamente,

o aluno deverá apresentar a sua Monografia até o último dia do período de avaliações finais

estipulado pela UFCA, no Calendário Universitário.

O aluno apresentará pessoal e publicamente seu trabalho final à Banca Examinadora,

submetendo-o a exame e avaliação pelos membros da referida banca, no local, data e hora

estipuladas pela Portaria editada e divulgada pela Coordenação do Curso de Filosofia. A não

entrega da Monografia na data estabelecida por este documento acarretará na não realização

da apresentação na data prevista pela Portaria.

Podem ser orientadores da atividade “Monografia” todos os professores  efetivos do

Curso de Filosofia da Universidade Federal do Cariri.  Orientação de trabalhos por demais

docentes de outros cursos da Universidade Federal do Cariri será condicionada à avaliação

pelo Colegiado do Curso de Filosofia da Universidade Federal do Cariri. 

O  presidente  da  banca  de  avaliação  deverá  ser  sempre  um  docente  do  curso  de

Licenciatura  em Filosofia  da  Universidade  Federal  do  Cariri,  ainda  quando  o  orientador

provenha de outro curso. Estima-se em 4 (quatro) o número máximo de Monografias que cada

docente poderá orientar por semestre letivo e estima-se em  6 (seis) o número máximo de

bancas examinadoras que cada docente poderá participar por semestre.

4. Da Avaliação  

No  dia  e  hora  da  apresentação  da  Monografia,  o  professor  orientador  deverá

comparecer no local em que se realizará a apresentação portando a Ata de Defesa Pública de

Monografia (modelo em anexo) na qual serão registradas as notas atribuídas e os registros de
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informações por cada membro da banca à apresentação da Monografia pelo aluno. A ata deve

ser assinada pelos membros da banca após reunião com a participação exclusiva dos membros

da banca examinadora, que ocorrerá imediatamente ao final da apresentação da Monografia.

A  Monografia  será  avaliada  considerando-se  os  seguintes  critérios:  coerência

argumentativa, clareza conceitual, utilização adequada da bibliografia, formatação de acordo

com as normas da ABNT, correção gramatical, competência técnica e exposição oral. A nota

de  cada  apresentação  de  Monografia  será  formada  pela  média  aritmética  das  notas  a  ela

atribuída por cada um dos membros da banca examinadora. O aluno para ser aprovado na

atividade  “Monografia”  deverá  conquistar  nota  mínima  igual  ou  superior  a  7,0  (sete).  A

monografia poderá ser aprovada com ou sem alterações. O texto final (monografia) deverá ser

entregue na Biblioteca da UFCA no prazo de 30 dias se aprovado sem alterações, ou 60 dias

se aprovado com alterações, a contar da presente data.

Caso seja comprovado plágio por parte do aluno, o mesmo deverá ser reprovado. Além

disso, o aluno pode receber punições disciplinares previstas pela Universidade Federal do

Cariri.

A  apresentação  da  Monografia  tem  caráter  formal,  devendo  ser  respeitados  os

seguintes procedimentos:

a) O aluno deverá apresentar a sua Monografia no prazo mínimo de 20 (vinte) e máximo

de 25 (vinte e cinco) minutos;

b) Cada membro da banca examinadora terá no máximo 10 (dez) minutos para expressar

sua opinião, bem como dirigir questionamentos ao aluno;

c) É facultado ao aluno responder aos questionamentos que lhe podem ser dirigidos pelos

membros da banca examinadora. Contudo, é recomendável que o aluno tente responder aos

questionamentos, pois constitui um critério na avaliação da banca examinadora;

d) O aluno terá no máximo 10 (dez) minutos para responder aos questionamentos que

lhes podem ser dirigidos por cada um dos membros da banca, totalizando, assim 30 (trinta)

minutos. 

e) É  recomendado  ao  aluno  responder  aos  questionamentos  após  eles  lhes  serem

dirigidos por cada um dos membros da banca examinadora;

f) É vedado à plateia, incluindo os membros da banca examinadora, qualquer tipo de

manifestação ou conversa paralela durante a apresentação da Monografia pelo aluno;

g) No momento  em que  ocorrer  a  apresentação  de  uma Monografia,  além da  banca

examinadora, poderão estar presentes e compor a audiência de tal apresentação, convidados,
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professores, alunos e colegas. Porém, excetuando a banca examinadora, é vedado qualquer

tipo de manifestação por cada um destes que compõem a audiência da referida apresentação.

5. Dos Deveres  

A Monografia apresenta quatro dimensões essenciais  para a realização de um bom

Trabalho de Conclusão de Curso: Coordenação do Curso de Filosofia, o professor orientador,

a banca examinadora e o orientando.

À Coordenação do Curso de Filosofia compete:

a) Programar  e  efetivar  atividades  que  visem  o  bom  desenvolvimento  da  atividade

“Monografia” como seminários, palestras, entre outras;

b) Elaborar o Calendário de atividades;

c) Avaliar pedidos de alteração de orientador ou projeto;

d) Constituir as Bancas Examinadoras;

e) Divulgar amplamente no mural da Coordenação do Curso de Filosofia as Portarias das

defesas de Monografia.

f) Encaminhar o convite a docentes da Universidade Federal do Cariri,  bem como de

outras  instituições  de ensino superior  para composição de bancas,  promovendo também a

prática interdisciplinar e intercâmbio interinstitucional;

g) Receber as Monografias, protocolando-os na Secretaria da Coordenação do Curso de

Filosofia, possibilitando a liberação para distribuição aos membros da Banca Examinadora; 

Ao Professor Orientador, designado pela Coordenação do Curso de Filosofia, compete:

a) Orientar  adequadamente as atividades de pesquisa em cada período letivo em que o

aluno estiver matriculado.

b) Avaliar  o  desempenho  do  orientando  na  sua  globalidade,  lembrando-se  de  que  a

Monografia se constitui em um Trabalho de Conclusão de Curso;

c) Sugerir ao aluno a não apresentação de sua Monografia, quando a mesma não tiver

qualidade suficiente para ser apresentada a uma banca examinadora;

d) Definir a Banca Examinadora, sugerindo data e horário de defesa à  Coordenação do

Curso;

e) Convidar os professores membros da Banca Examinadora para a defesa;

f) Presidir  a Banca Examinadora no ato da avaliação da Monografia  ou Trabalho de

Conclusão de Curso;
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g) Encaminhar à Coordenação do Curso de Filosofia a ata da defesa.

À Banca Examinadora compete:

a) Analisar  se  a  data  e  o  horário  proposto  para  a  apresentação  da  Monografia  são

compatíveis com suas atribuições acadêmicas e profissionais;

b) Analisar a Monografia de acordo com os critérios expostos neste regulamento;

c) Em caso de impedimento no comparecimento da defesa, informar à Coordenação do

Curso de Filosofia, em tempo hábil, para a convocação do membro suplente.

Ao aluno, matriculado em “Monografia”, compete:

a) Comparecer às atividades estabelecidas pela Coordenação do Curso de Filosofia;

b) Atender à linha de orientação do professor orientador;

c) Entregar  a  Monografia  à  Coordenação  do  Curso  de  Filosofia,  protocolando-o  na

Secretaria do Curso de Filosofia na data e horário previstos

d) Comparecer  regularmente  aos  trabalhos  de  orientação,  tendo  em  vista  o  que  foi

combinado com o orientador.

e)        Após a apresentação final, depositar, até 2 (dois) dias anteriores à data estipulada para

a  colação  de  grau  dos  alunos  matriculados  no  semestre  em  curso,  1  (uma)  cópia  da

Monografia, com as correções apontadas pela banca já devidamente executadas, encadernada

em capa dura na cor preta, com a folha de aprovação assinada por todos os membros da banca

e a ficha catalográfica produzida pelo Sistema de Bibliotecas da UFCA. O concludente deverá

entregar ainda uma cópia digital e o termo de autorização de publicação preenchido, conforme

as orientações no site da Biblioteca.

Os casos omissos nestas normas deverão ser resolvidos pelo Colegiado do Curso de

Filosofia da Universidade Federal do Cariri.

  


