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RESOLUÇÃO INTERNA – CHIST. Nº 02 

 
Fixa as normas para a realização do 
Trabalho Monográfico de Conclusão do 
Curso de História, modalidade 
Licenciatura e Bacharelado, para os 
alunos do Campus Catalão, ingressos a 
partir do ano letivo de 2005. 

 
 

O CURSO DE HISTÓRIA DO CAMPUS CATALÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e 
regimentais, reunido em sessão ordinária realizada no dia 5 de maio de 2006, considerando as 
exigências do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação – RGCG - Resolução CONSUNI 
Nº 06/2002  

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º. O trabalho monográfico de conclusão de curso, doravante 

denominado apenas de monografia, deve resultar de um processo que tem por marca a 
associação do ensino e da pesquisa. 

Parágrafo único: O trabalho monográfico será iniciado na disciplina 
Técnicas de Pesquisa Histórica I, no 4º. Período, quando o aluno deverá elaborar um pré-
projeto de pesquisa, o qual terá continuidade na disciplina Específica I - Técnicas de Pesquisa 
Histórica II, oferecida no 5º. Período, em que finalizará o projeto a ser amadurecido e 
instrumentalizado com os debates nas disciplinas Específica V - Seminário de Pesquisa I, 6º. 
Período, e Específica VI - Seminário de Pesquisa II, 7º. Período. Neste último, o aluno deverá 
encontrar-se sob orientação de um professor-orientador e realizar a qualificação do trabalho, 
para culminar no 8º. Período, em Específica XII - Monografia, na defesa do trabalho 
realizado.  

 
DA CONCEITUAÇÃO 

 
Art. 2º. A disciplina Específica XII - Monografia, com carga horária de 

64 h, será oferecida aos alunos do 8º. período, último semestre, do curso de História do 
Campus Catalão/UFG, fazendo parte do quadro de disciplinas do Núcleo Específico e 
constitui-se como requisito obrigatório para habilitação do aluno como bacharel e licenciado 
em História. 
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Art. 3º.  O trabalho monográfico deverá ser realizado sob orientação 
específica de um professor-orientador, tendo como referência o projeto de pesquisa 
desenvolvido na disciplina Específica I - Técnicas de Pesquisa em Histórica II. 

 
DO DESENVOLVIMENTO DA ORIENTAÇÃO 

 
Art. 4º. A Monografia será desenvolvida pelo aluno sob orientação 

específica de um professor-orientador, preferencialmente, ligado à linha de pesquisa à qual 
será inserido o projeto. 

Parágrafo 1º. Todo aluno do regularmente matriculado no Curso de 
História tem direito a um orientador. 

Parágrafo 2º. Nenhuma monografia poderá ser desenvolvida sem um 
processo de orientação. 

Parágrafo 3º. Qualquer professor do curso de História está habilitado a 
dar orientação, bem como professores de outros cursos, desde que atente para a formação do 
historiador. 

 
Art. 5º. A escolha do professor-orientador dar-se-á através de consulta 

dos alunos junto aos prováveis orientadores, havendo aceitação por parte deste, a orientação 
será formalizada através de Carta de aceite de orientação.  

Parágrafo 1º. O processo de escolha de orientação será encaminhado 
pelo professor de Específica I - Técnicas de Pesquisa em Histórica II, do 5º. período.  

Parágrafo 2º. A escolha da orientação deverá ser formalizada no último 
mês do 5º. Período, na disciplina Específica I - Técnicas de Pesquisa em Histórica II, no qual 
elabora o projeto de pesquisa; se, passado esse prazo e o aluno persistir sem orientação, ele 
terá até o dia 15 do primeiro mês do semestre seguinte ( 6º. Período) para obter aceitação de 
um professor orientador.  

Parágrafo 3º. Nos casos em que o aluno não apresentar a carta de aceite 
caberá à Coordenação do Curso, providenciar um professor-orientador.  

 
Art. 6º.  Objetivando efetivar a prática do ensino ligado à pesquisa e à 

extensão cada Professor do Curso de História deverá orientar pelo menos 01(um) aluno por 
ano; com exceção dos casos autorizados em reunião de Curso; recomenda-se que cada 
professor tenha no máximo 05 orientações em monografia de final de curso (TFC). 

 
Art. 7º. No processo de orientação havendo incompatibilidade 

irremediável entre professor-orientador e orientando, caberá ao Coordenador de Curso 
solucionar a questão desde que comunicada por escrito por uma das partes até no máximo no 
fim do 7º. período. O caso deverá ser encaminhado por escrito e com justificativa pelo aluno 
ou pelo orientador e solucionado em reunião de Curso.  

 
DA REALIZAÇÃO DA MONOGRAFIA 
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Art. 8º.  O aluno deverá matricular-se na disciplina Específica XII - 
Monografia no último período (8º.) do Curso de História; 

 
 
Art. 9º. A Monografia será realizada individualmente. 
 
Art. 10º.  Ao iniciar o 8º. período de Curso, o aluno deverá apresentar o 

seu projeto de pesquisa à Coordenação de Monografia (Específica XII) com o nome do 
professor-orientador. 

Parágrafo único. Caberá ao professor da disciplina Técnicas de 
Pesquisa em História II encaminhar o processo de orientação, a partir de uma carta aceite do 
professor-orientador, em comum acordo com o aluno.  

 
Art. 11º. O professor-orientador se encarregará de prestar 

acompanhamento sistemático junto ao aluno a partir do 6º. período até o 8o. período quando 
ocorrerá a finalização da pesquisa e redação do trabalho monográfico.  

Parágrafo 1º. As reuniões de orientação deverão ser preferencialmente 
quinzenais ou semanais, a partir do 7º. período, podendo ser combinadas livremente, e ficam 
sob a responsabilidade do orientador, que as registrará na súmula de acompanhamento do 
orientando, a qual servirá de subsídio para avaliar o item “processo de orientação” no 
momento da defesa.  

Parágrafo 2º. Na primeira reunião de orientação, o orientador deverá 
estabelecer, juntamente com o aluno, um plano de estudos com um cronograma de atividades 
a serem desenvolvidas durante o 7º. e o 8º. Período.  

Parágrafo 3º. Caso o aluno não compareça a 03 (três) reuniões 
consecutivas sem justificativa ele será desligado da orientação, devendo recorrer à 
Coordenação de Monografia para solução do caso; as reuniões de orientação não poderão 
coincidir com o horário de aula do aluno, devendo ser realizadas em outros horários.  

 
DA AVALIAÇÃO  
 
Art. 12º. Os alunos serão assim avaliados: 
I - Com a nota do 1º. (primeiro) semestre, 7º. Período, atribuída à 

qualificação e do 2º.(segundo) semestre, 8o. período, à defesa, considerando o processo de 
desenvolvimento da pesquisa, qualificação e defesa; 

II - Será aprovado o aluno que obtiver a média final de no mínimo 5 
(cinco); 

 
Art. 13º. A qualificação deverá ser realizada na última quinzena do 2º. 

(segundo) bimestre do 7º. (sétimo) período, os textos deverão ser entregues à banca com, no 
mínimo, uma semana de antecedência. A defesa será na última quinzena do 2º. bimestre do 8º. 
período, com a entrega dos exemplares a pelo menos uma semana antes. 

 
DO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO 
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Art. 14º. A qualificação precederá à defesa final da monografia, 

constituindo-se uma banca com 03(três) professores escolhidos em comum acordo entre 
orientador e aluno, coordenada pelo orientador em sessão pública. 

 
Art. 15º. A qualificação tem como objetivo apontar sugestões para 

reformulações necessárias, seguindo o cronograma previamente estabelecido. 
Parágrafo 1º. As sugestões da Banca de Qualificação deverão ser 

entregues por escrito ao professo-orientador logo após o término da argüição e o aluno deverá 
providenciar cópia da Ata.  

Parágrafo 2º. O professor-orientador deverá encaminhar à Coordenação 
de Monografia, professor de Específica VI - Seminário de Pesquisa II, a Ata da Qualificação 
contendo os principais apontamentos da Banca.  

 
DA APRESENTAÇÃO GRÁFICA DA MONOGRAFIA 
 
Art. 15º. A apresentação gráfica da monografia deverá obedecer às 

normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Tais como: 
a) CAPA: 
- No alto da página deverá constatar o nome da Instituição (UFG); 
- Abaixo nome da Unidade Acadêmica (Campus de Catalão – Curso de História);   
- Nome completo do autor/aluno (Mais abaixo, mas ainda no alto da página);  
- No centro deverá constar o título do trabalho e, se houver, o subtítulo; 
- No final da página, deverá constar local da instituição (Catalão) 
- Abaixo, na última linha, o ano de depósito ou defesa; 
 
b) PÁGINA DE ROSTO: 
- No alto da página deverá constar o nome completo do aluno; 
- No centro deverá constar o título do trabalho e, se houver, o subtítulo; 
- Mais abaixo deverá contar a seguinte referência: 

Monografia de final de Curso apresentada ao Curso de História da 
UFG/ Campus Catalão, como exigência parcial para obtenção do título 
de Licenciatura e Bacharelado em História, sob orientação do (a) 
Professor (a), título e nome do(a) professor(ª).   
 

- No final da página: Local da instituição (cidade) 
- Última linha da página: ano de entrega (depósito) 
 
c) FOLHA DE APROVAÇÃO: 
- Deverá constar 03 (três) linhas em branco com o nome completo e correto dos 

membros da Banca Examinadora sob cada uma, antecedido pela indicação de sua maior 
qualificação, para que estes possam assinar. 

d) DEDICATÓRIA (homenageia pessoas dedicando o trabalho); facultativo. 
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e) AGRADECIMENTO (agradece pessoas ou instituições que contribuíram) – 
facultativo. 

f) EPÍGRAFE (citação relacionada ao trabalho, seguida de autoria) – facultativo. 
g)RESUMO DO TRABALHO: 
- Resumo do trabalho de no máximo 20 linhas, apresentado em parágrafo único, com 

os objetivos, metodologia e resultados mais importantes do trabalho; 
- Deve ser seguido das Palavras-chave representativas do conteúdo do trabalho. 
h) SUMÁRIO: 
- Após estas primeiras páginas e antes da introdução do trabalho deverá constar um 

SUMÁRIO contendo as divisões do texto. 
i) No fim da Monografia, após os capítulos, deverá constar também, as 

Considerações Finais, as REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, conforme ABNT, e os 
ANEXOS (caso houver). 

 
DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DA MONOGRAFIA 
 
Art. 16º. A produção monográfica deve apresentar: 

a) Introdução: justificando o tema, apresentando os objetivos, explicitando os 
conceitos básicos e a metodologia de trabalho e os assuntos de cada capítulo; 

b) Clareza de exposição de idéias; 
c)Levantamento historiográfico sobre o tema, acompanhado de análise; 
d) Realização de pesquisa na área tratada pela monografia, com demonstração dos 

caminhos e da metodologia utilizada; 
e) Considerações finais apresentando os resultados e ponderações acerca do trabalho 

monográfico. 
 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Art. 17º. Na avaliação da monografia, a Banca Examinadora deverá 
considerar os seguintes elementos: 

a) Coerência e pertinência do texto, com relação ao tema proposto; 
b) Capacidade de reflexão teórica; 
c) Capacidade para realização de pesquisa documental com coleta de dados e 

conseqüente interpretação, exceto aqueles trabalhos que apresentarem temática 
exclusivamente teórica; 

d) O texto deve demonstrar os caminhos da escolha do tema, das fontes e da 
bibliografia, devendo a sua construção pautar-se pelo diálogo com as fontes expressando a 
problematização; 

e) O texto monográfico deve ainda expressar uma concepção de história. 
f) Apresentação formal do trabalho conforme normas da ABNT; 
g) Apresentação oral da pesquisa pelo pesquisador; 
h) A defesa do texto pelo pesquisador ou as respostas dadas às questões apontadas 

pelos argüidores; 
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i) O processo de orientação, no qual inclui os seguintes elementos: a presença do 
orientando nas reuniões com o orientador, a participação nos dois simpósios do curso 
(apresentando o trabalho e publicando resumo), a presença e a participação nas atividades 
internas da disciplina Especifica XII - Monografia. 

 
DO PROCESSO DE DEFESA 
 
Art. 18º. O aluno deverá apresentar 03 volumes da monografia final 

para estar apto a ir à defesa de seu trabalho, sendo, um exemplar para cada um dos integrantes 
da Banca Examinadora e que pode ser encadernado em brochura.  

Parágrafo único. No ato da defesa o aluno deverá entregar 01(um) 
volume em capa dura para o acervo do Curso de História e uma cópia digital em Cd, em 
arquivo PDF, para ser encaminhada à Biblioteca do CAC-UFG.   

 
Art. 19º. Para a defesa da monografia será, constituída uma Banca 

examinadora composta por três membros efetivos, dos quais um será necessariamente o 
orientador, que presidirá a sessão;  

Parágrafo 1º.  A composição da banca será aberta a professores de 
outros cursos ou instituições, desde que estejam inseridos em linha de pesquisa compatível 
com a monografia;  

Parágrafo 2º.  A data de entrega dos três exemplares à Banca deverá 
ser no mínimo de uma (01) semana antes da data da defesa. 

 
Art. 20º. O orientador deverá apresentar à Coordenação de Monografia 

(professor de Específica XII) a indicação de nomes para a composição da Banca examinadora. 
A pós a definição da Banca, a Coordenação de Monografia fixará a data e horário para a 
defesa; 

Parágrafo 1º.  A banca deve ser escolhida em comum acordo entre 
orientador e aluno; 

Parágrafo 2º.  A banca de defesa será a mesma da qualificação, os 
casos em que se tornar necessária à mudança deverá ser encaminhados por escrito e com  
justificativa à Coordenação de Monografia ( Específica XII) até 15 dias após a qualificação; 

Parágrafo 3º. O pedido de mudança de Banca de Defesa deverá conter 
os nomes dos novos componentes. 

 
Art. 21º. A defesa da monografia será realizada em sessão pública, 

assim como da qualificação.  
I - No ato da defesa o aluno terá de 10 (dez) minutos para apresentar 

sua monografia, e, logo em seguida, a banca examinadora fará sua argüição. Cada membro da 
banca terá até 20 (vinte) minutos para apreciação e questionamentos e o aluno terá 15( quinze)  
minutos para responder às questões de cada argüidor; 

II - Após o processo de argüição, a Banca Examinadora reunida, sem a 
presença de outras pessoas, confere a avaliação final, considerando o processo de orientação, 
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o texto escrito, a apresentação oral do mesmo e a defesa das questões levantadas pelos 
examinadores; 

III - A ata da defesa é padronizada e deverá ser preenchida pelo 
professor-orientador antes do pronunciamento público da nota alcançada pelo aluno, sendo 
encaminhada em seguida à Coordenação de Monografia(Específica XII); 

IV - A aprovação do texto monográfico terá por base a aceitação dos 
03(três) membros da Banca Examinadora; 

 
 
DA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA 
 
Art. 22º. O Coordenador de monografias (Específica VI- Seminário de 

Pesquisa II e Específica XII- Monografia ) deverá cumprir carga horária de 04 (quatro) horas/ 
aula semanais.  

Parágrafo único. Serão atribuições do Coordenador de Monografia 
((Específica VI- Seminário de Pesquisa II e Específica XII- Monografia): 

a) Formalizar as orientações dos alunos matriculados nas disciplinas; 
b) Estabelecer, juntamente com os professores-orientadores e a Coordenação de 

Curso, datas e prazos para o aceite da orientação, qualificação e defesa das monografias; 
c) Acompanhar o desenvolvimento dos orientandos com o objetivo de otimizar o 

processo de orientação, preservando  as especificidades teóricas  e metodológicas da pesquisa; 
d) Encaminhar a participação dos alunos nos simpósios do NIESC e do Curso de 

História; 
 e) Promover reuniões entre os orientadores para acompanhamento das 

orientações, bem como com os alunos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Art. 23º. Uma cópia desta Resolução deverá ser apresentada aos alunos 

matriculados nas disciplinas Específica VI- Seminários de Pesquisa II e em Específica XII - 
Monografia no primeiro dia de aula. 

 
Art. 24º. Quaisquer alterações desta Resolução deverão ser feitas em 

reuniões de Curso. 
 
Art. 25º. Os casos omissos nessa Resolução serão discutidos e 

encaminhados em reunião de Curso. 
 

Art. 26º. Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 
 

Catalão, 05 de maio de 2006 
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Profa. Dra. Eliane Martins de Freitas 
Coordenadora do Curso de História do Campus de Catalão/UFG 


