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PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 

CAMPUS: GOIABEIRAS/CCHN 

CURSO: FILOSOFIA 

HABILITAÇÃO: BACHARELADO 

OPÇÃO: 

DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL: FILOSOFIA 

IDENTIFICAÇÃO: Projeto de Monografia B 

CÓDIGO DISCIPLINA OU ESTÁGIO PERIODIZAÇÃO IDEAL 

FIL 06288 DISCIPLINA 7º. 

OBRIG./OPT. PRÉ/CO/REQUISITOS ANUAL/SEM. 

OBRIG. - SEMESTRAL 

CRÉDITO CARGA HORÁRIA 

TOTAL 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA EXERCÍCIO LABORATÓRIO OUTRA 

4 60 4    

 

OBJETIVO 

O estudante deverá ser capaz de elaborar um Projeto de Monografia.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Abordagem dos seguintes itens de um Projeto de Monografia: 

1. Título;  

2. Referências; 

3. Introdução; 

4. Objetivos: geral e específicos; 

5. Justificativa; 

6. Metodologia; 

7. Plano de Trabalho e Cronograma. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GENTIL, H. S. Convite à pesquisa em Filosofia e Ciências Humanas: orientações básicas para a formulação 

de um projeto. In: Integração, 41, abr-jun (2005): 169-174.  

SEVERINO, A. J. Como ler um texto de filosofia. São Paulo: Paulus, 2008. 

SANTOS, I. E. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. Niterói: Impetus, 2008. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Biblioteca Central. Guia para normalização de 

referências: NBR 6023/2000. Vitória: EdUFES, 2001.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Biblioteca Central. Normalização e apresentação de 

trabalhos científicos e acadêmicos: guia para alunos, professores e pesquisadores da UFES. Vitória: EdUFES, 

2005.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação da disciplina totalizará 10 pontos que serão divididos processualmente segundo 9 (nove) 

etapas/atividades individuais de pesquisa e de socialização da proposta final de Projeto (proposta de atividade 

para cada etapa com as correspondentes datas de entrega e a pontuação específica de cada uma, a conferir): 

1. Entrega do Título e da Proposta (mesmo que sejam provisórios) do futuro trabalho. (valor: 0, 5 

ponto);  

2. Entrega das Referências, com pelo menos 5 referências onde devem constar o nome do autor, título 

da obra, local de publicação, nome da editora, data da publicação e as páginas do artigo ou capítulo, 

nas normas da ABNT. (valor: 0, 5 ponto); 

3. Entrega da Introdução, com boa fundamentação teórica e referenciada bibliograficamente - no 

mínimo 04 páginas. Apesar de a Introdução ser geralmente a última parte a ser finalizada, a entrega de 

sua versão provisória permitirá que os outros itens sejam elaborados. Nesse caso, evidentemente, após 

possíveis correções de caráter pedagógico, sua versão definitiva poderá ser entregue num momento 

posterior de elaboração do Projeto (valor: 2,5 pontos); 

4. Entrega dos Objetivos: geral e específicos (valor: 0,5 ponto); 

5. Entrega da Justificativa, com no mínimo 02 páginas (valor: 1, 5 ponto); 
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6. Entrega da Metodologia (valor: 0,5 ponto); 

7. Entrega do Plano de Trabalho e Cronograma; para tanto, favor usar um prazo de 6 meses para a 

elaboração das etapas de realização da monografia. (valor: 0, 5 ponto);  

8. Entrega de Projeto de Monografia, em torno de 10 páginas. Além dos itens acima, o Projeto deve 

apresentar também capa e paginação; quanto à formatação: folha A4; Times New Roman, fonte 12; 

espaço entre linhas de 1,5 cm. (valor: 2, 5 pontos); 

9. Entrevista sobre o Projeto de Monografia conforme cronograma previamente encaminhado pelo 

Portal do Professor. Os dias das entrevistas serão: 01; 08 e 15/07 (valor: 0,5 ponto). 

 

EMENTA 

Curso destinado ao planejamento e a elaboração de um anteprojeto de pesquisa que encaminhe as noções de 

estudo do aluno à produção de sua monografia final. Oferecida por um ou mais professores do Curso de 

Filosofia, a aprovação do aluno 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 aluno tanto nas 

atividades de prática de pesquisa ou de extensão, como em sua monografia final. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 A data de entrega de cada um dos itens acima será informada em sala. Itens entregues fora do prazo 

não serão pontuados. Cabe ao aluno informar-se a respeito dos prazos e cumpri-los. 

 Todos os itens devem ser entregues em duas versões: uma impressa, a ser levada para sala de aula 

para discussão, e uma versão eletrônica, por e-mail, para o uso de softwares que visam detectar 

plágio. Em caso de plágio, o item não será pontuado e a coordenação do curso será informada para 

tomar as medidas pedagógicas e/ou institucionais cabíveis. 

 Não haverá tolerância com faltas acima do limite previsto institucionalmente (15 horas-aula). 

 A orientação de professor externo ao Departamento de Filosofia, segundo decisão da Câmara 

Departamental, dependerá de sua aprovação por ela após leitura da justificativa elaborada pelo 

estudante.  

 SUGESTÕES: Caso queiram ter exemplos de: 

a) Temáticas de pesquisa em filosofia:  

http://www.sinteseeventos.com.br/anpof/cadernoresumos/xvcaderno.pdf 

b) Projetos de Pesquisa em Filosofia (com elaboração bem diferente entre eles): 

http://www.fflch.usp.br/df/site/posdoc/ 
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