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Disciplina: Monografia Final (Licenciatura) Código: FIL-08978 

    

Pré-requisito: - Projeto de Monografia  

Carga Horária Semestral: 60     

Créditos: 04 Distribuição da Carga Horária Semestral:  

 Teórica: 60 horas      Exercício                  Laboratório  

    

Apresentação da monografia final do curso de graduação em filosofia, habilitação em Licenciatura, que 
deverá conter algum capítulo ou pelo menos item com tema pedagógico ou aplicação pedagógica do 
tema investigado. A monografia é avaliada por uma banca composta pelo orientador e mais dois 
professores de nosso Departamento, tendo que alcançar no mínimo a média sete para ser aprovada. É 
recomendável que a Monografia Final deverá ser apresentada no evento anual do Departamento, o 
Seminário Interno de Ensino, Pesquisa e Extensão em Filosofia. 

Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências definidos 
na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para a organização e/ou definição dos 
conteúdos programáticos) 

 

1. Produção científica redigida dentro das Normas Metodológicas estabelecidas pela ABNT. 

http://lattes.cnpq.br/1963944755180648


2. Produção científica fruto de reflexão crítica, avaliação e experimentação teórico-prática, baseada 
num referencial teórico. 

 

Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para colocar em 
prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e melhor explicitados nos 
objetivos específicos) 

1) O que é monografia? 

2) Por que fazer monografia? 

3) Quais as regras para Monografia no Curso de 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? 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados) 

Dinâmicas administradas pelo orientador com indicação de bibliografia. 

Trabalho individual do estudante, culminando na redação da monografia. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação adotada, os 
instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, os pesos conferidos a 
cada instrumento) 

Apresentação e defesa da monografia pela banca avaliadora de forma presencial ou de forma remota em 
caso de volta do Ensino para a modalidade remota emergencial. A monografia é avaliada por uma banca 

composta pelo orientador e mais dois professores do Departamento de Filosofia, tendo que alcançar no mínimo 
a média 7,0 (sete) para ser aprovada. 

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem conta de todo 
o conteúdo programático a ser desenvolvido)  

 

A bibliografia básica depende da escolha do assunto tratado na Monografia de acordo com os interesses 
do orientando e as sugestões dos respectivos orientadores. 

Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e que deem 
conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o conteúdo 
programático a ser desenvolvido) 

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

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

Até dia  2/05/2022: 

Aluno(a) deve informar ao email do Colegiado ufes.filosofia@gmail.com  (em alternativa ao email 
fdicle@libero.it) o professor(a) orientador(a), depois de concordância. 

Até dia  25/05/2022: 

Comunicação por parte do(a) Professor(a) orientador(a) do processo de orientação. Em reunião de 
Departamento. 

Dia:   22/07/2022: 

último dia para a entrega por parte do(a) estudante da cópia em PDF da Monografia, com envio para 
ufes.filosofia@gmail.com ou em alternativa para fdicle@libero.it (aos cuidados do Coordenador/a do 
Colegiado do Curso de Filosofia) e para o Orientador (a).  

Dia   03/08/2022: 

Confirmação e aprovação das Bancas avaliadoras por parte da Camâra Departamental. 

De  15 a 18/08 de 2022:                                                         

Seminário das Monografias. 
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