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EMENTA (Tópicos que caracterizam as unidades dos programas de ensino)
Curso destinado ao planejamento e a elaboração de um anteprojeto de pesquisa que encaminhe as opções de
estudo do estudante à produção de sua monografia final. Oferecida por um ou mais professores do Curso de
Filosofia, a aprovação do estudante nesta disciplina está condicionada à realização de seu projeto de monografia,
bem como à escolha de um professor orientador, que será responsável pela orientação do estudante tanto nas
atividades de prática de pesquisa ou de extensão, como em sua Monografia Final.
OBJETIVOS: (Ao término da disciplina o estudante deverá ser capaz de:)
Ao término da disciplina, o estudante terá escrito o projeto de monografia que o tornará capaz de escrever sua
monografia.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: (Título e descriminação das Unidades)
Ao final da disciplina, o estudante deverá ter seu projeto de monografia elaborado. Para isso, alguns itens serão
essenciais:
1 - Conhecimento das Regras da ABNT para elaboração de texto acadêmico.
2 - Conhecimento das Regras de um Projeto de Monografia e de uma Monografia para a conclusão do curso de
Licenciatura em Filosofia na UFES.
3 - Escolha de Temas e Orientador.
4 - Elaboração individual do projeto.
METODOLOGIA:
Aulas expositivas e acompanhamento da escrita do projeto.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:
Elaboração do projeto de monografia.
Apresentação do tema no final da disciplina.
Avaliação Final: reescrita do projeto de monografia.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
Normas da ABNT
Instituto Antônio Houaiss. Escrevendo pela nova ortografia. São Paulo: Publifolha, 2009.

Iskandar, J. Normas da ABNT comentadas para trabalhos científicos. Curitiba: Juruá, 2010.
Normas estabelecidas pelo Departamento de Filosofia para elaboração do projeto de monografia e da monografia.
Rodrigues, A. Como elaborar e apresentar monografias. São Paulo: Humanitas, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
Bibliografia a ser indicada para cada projeto, de acordo com a temática e filósofo escolhido.
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