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----Ementa:
Trabalho supervisionado por um professor orientador que deverá rever o
projeto de monografia e a bibliografia utilizada pelo aluno, bem como fixar a
orientação técnica para a pesquisa. A aprovação do aluno dependerá da
análise da monografia por uma comissão de professores designada pelo
Corpo Deliberativo.
Objetivos Específicos: O projeto de monografia é um documento preliminar que deverá ser
elaborado pelo aluno, sob a supervisão do professor orientador, para
apresentar as principais ideias da pesquisa a ser realizada na
Monografia de Graduação. O aluno deverá encaminhar, para
aprovação da Comissão de Monografia, no prazo estipulado pela
mesma, uma proposta de trabalho, contendo o tema que pretende
abordar em sua Monografia de Graduação e assinada pelo professor
orientador de sua preferência.
Conteúdo Programático: De acordo com o item 6.2 do Regimento de Monografia, o projeto
deverá conter:
1. Título: É o título provisório da monografia. Deve ser breve e dar
uma ideia precisa do tema da pesquisa, evitando-se o uso de
adjetivos e de palavras de sentido muito amplo.
2. Justificativa: O aluno deverá explicar o porquê da realização do
trabalho, ou seja, justificar a escolha do tema, destacando sua
importância. Na exposição desses motivos, o aluno deverá ser
capaz de mostrar que o tema escolhido está relacionado, pelo
menos em parte, com os conteúdos apresentados no Curso.
3. Objetivos: Nos objetivos, o aluno deve informar qual a questão
principal que a pesquisa irá abordar. Devem ser apresentados de
forma clara e detalhada o objetivo geral e os objetivos específicos,
os quais deverão orientar todo o desenvolvimento da monografia,
devendo ser coerentes com o tema e com as condições reais de
pesquisa.
4. Hipóteses: Nesta seção, devem ser apresentadas suposições
iniciais (hipóteses) sobre o tema em questão que deverão ser
confirmadas ou não pelo trabalho de monografia. As hipóteses são

preliminares e provisórias e devem ser explicitadas de forma
afirmativa.
5. Metodologia: Na metodologia, o aluno deverá explicitar como o
trabalho será realizado tendo em vista os objetivos que o projeto
se propõe a cumprir, atendendo às exigências de uma investigação
de natureza científica. Isso significa que as informações contidas no
trabalho devem sempre ser adequadamente comprovadas por
argumentações logicamente conduzidas ou por dados tratados de
forma metodologicamente correta. É importante definir em
detalhes todos os procedimentos e os critérios de cada etapa da
pesquisa, descrevendo todos os instrumentos, recursos e meios
disponíveis para a abordagem do objetivo. Deve-se dispor de
informações a respeito de coleta e do processamento de dados,
evidenciando as variáveis a serem analisadas, as fontes e o período
do estudo (ex.: anos 80, pós-Plano Real, década de 90, etc.). Devem
ser apresentados dados sobre local da pesquisa, população
estudada, tipo de amostragem, técnicas e métodos adotados,
incluindo os de natureza estatística e econométrica. Os principais
livros/artigos/autores que irão nortear o trabalho deverão ser
identificados.
6. Fundamentação teórica: Neste item, o aluno deverá comprovar
o domínio do conteúdo relacionado ao tema da pesquisa. Neste
sentido, seu texto deverá apresentar uma síntese das ideias dos
principais autores e/ou das correntes de pensamento que tratam
da temática proposta. Este item é importante para atestar a
capacidade do aluno de aplicação desse repertório teórico e
contextual na reflexão sobre a realidade particular analisada por
ele.
7. Referências: Nesse item são colocadas todas as referências
bibliográficas, conforme as indicações da ABNT, que foram
utilizadas para a elaboração do projeto: livros, sites, periódicos,
monografias, dissertações, teses, documentos técnicos etc.
8. Plano ou cronograma de execução da monografia: O plano de
trabalho é a descrição das fases e do cumprimento das metas de
pesquisa durante o período de desenvolvimento da monografia. É
uma tabela definindo, mês a mês, as atividades gerais de realização
da monografia até sua conclusão.
Metodologia: Determinada por cada professor orientador, conforme as peculiaridades do
tema desenvolvido pelo aluno orientado.
Critérios/Processo de Avaliação da Aprendizagem: O Projeto de Monografia de Graduação
elaborado pelo aluno será avaliado, ao
final do período letivo, pela Comissão de
Monografia e pelo professor orientador.
O chefe de Departamento e o
Coordenador de Curso, componentes da
Comissão de Monografia, poderão
delegar esta tarefa a outros professores
do Departamento. Será considerado
aprovado o projeto cuja média aritmética
das 4 (quatro) notas atribuídas for igual
ou superior a 5,0 (cinco).

Bibliografia Básica: Variável segundo o tema desenvolvido por cada aluno.
Bibliografia Complementar: Variável segundo o tema desenvolvido por cada aluno.

