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Plano de Ensino 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: Goiabeiras 

Curso: Filosofia 

Departamento Responsável: Filosofia 

Data de Aprovação (Art. nº 91): 04 de dezembro de 2019 

Docente responsável: Profa. Dra. Barbara Botter 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8149684793979640 

Disciplina: Monografia Final  Código: FIL-08978 

Pré-requisito: - Projeto de Monografia Carga Horária Semestral: 60 

Créditos: 04 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60 horas    

Ementa: Apresentação da monografia final do curso de graduação em filosofia, tanto do bacharelado 
como da licenciatura. A monografia é avaliada por uma banca composta pelo orientador e mais dois 
professores de Departamento de Filosofia, tendo que alcançar no mínimo a média 7,0 (sete) para ser 
aprovada.  

 

Objetivos Específicos  
Trabalho individual dos estudantes, culminando na redação da monografia. 

 

  

Conteúdo Programático   
1) O que é monografia? 
2) Por que fazer monografia? 
3) Quais as regras para Monografia nos Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia? O que a 
Monografia deve conter? 
4) Por que apresentar publicamente a monografia? 
5) Em que a nota é baseada? 
6) Como é a apresentação da monografia? 
7) Como é escolhido o orientador e de que maneira é formada a banca de avaliação. 

 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados)  
Os dois primeiros encontros serão administrados pelo coordenador de curso explicando as regras básicas para a 
redação do trabalho de monografia. Os demais encontros serão encontros dialogados e dinâmicos administrados 
pelo orientador. 

 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

Apresentação e defesa da monografia pela banca avaliadora. 
 

 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=64AFBF35B4CB7919E88B1C0661EF0B9D
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A monografia é avaliada por uma banca composta pelo orientador e mais dois professores de 
Departamento de Filosofia, tendo que alcançar no mínimo a média 7,0 (sete) para ser aprovada. 

 

Bibliografia básica   

 ISKANDAR, J. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos. Curitiba: Juruá, 2010. 
ECO, U. Como Se Faz Uma Tese. São Paulo: Perspectiva, 2010. Col. Estudos 85.   
FOLSCHEID, D. e WUNENBURGER, J.J. Metodologia Filosófica. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2013.  

 

 

Bibliografia complementar   

A ser elaborada para cada monografia. 
A bibliografia complementar depende da escolha do assunto tratado na Monografia de acordo 
com os interesses do orientando e as sugestões dos respectivos orientadores. 

 

Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 
nas aulas) 

 

Até dia determinado pelo calendário de Monografias divulgado pelo coordenador do curso no 
começo do semestre eletivo.   
Aluno(a) deve informar ao emailufes.filosofia@gmail.com professor(a) orientador(a) 
(depois de concordância) 
 
Até dia determinado pelo calendário de Monografias divulgado pelo coordenador do curso no 
começo do semestre eletivo.  Comunicação por parte do(a) Professor(a) orientador(a) do 
processo de orientação. Em reunião de Departamento 
 
Até dia determinado pelo calendário de Monografias divulgado pelo coordenador do curso no 
começo do semestre eletivo.  Ultimo dia para a entrega por parte do(a) estudante de 03 
copias impressas da Monografia, 
na Secretaria do Colegiado do Curso de Filosofia. 
 
Até dia determinado pelo calendário de Monografias divulgado pelo coordenador do curso no 
começo do semestre eletivo.  Confirmação e aprovação das Bancas avaliadoras por parte da 
Câmara Departamental. 
 
Até dia determinado pelo calendário de Monografias divulgado pelo coordenador do curso no 
começo do semestre eletivo.  Seminário das Monografias: 
Apresentação e Defesa Publica, conforma data, horário e local divulgados em mural no IC-3. 

 

 

mailto:emailufes.filosofia@gmail.com

