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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 
CURSO DE PSICOLOGIA – UNIDADE SÃO GABRIEL 

 

 

DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS DE 
ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA I E II 

 

Considerando os problemas recorrentes relacionados à falta de padronização dos 
processos de acompanhamento e avaliação das monografias no curso de Psicologia da PUC 
Minas São Gabriel, o Colegiado de Coordenação Didática e a Coordenação de Monografia, 
em ação integrada com o corpo docente, no uso de suas atribuições, definiu uma série de 
normas e procedimentos para acompanhamento, entrega e avaliação do trabalho 
monográfico. Estas definições passam a vigorar a partir da data deste documento.  

 

1. SOBRE A ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA I 

1.1. Na Orientação de Monografia I caberá ao aluno, sob orientação do professor 
orientador, desenvolver um projeto de pesquisa, que deverá conter, necessariamente, 
os seguintes itens, em caso de pesquisas bibliográficas:  

 Introdução, contendo tema, problema, objetivos geral e específicos, e justificativa; 

 Referencial teórico; 

 Metodologia (ainda que breve e sucinta, dada a natureza do estudo proposto) 

 Cronograma; 

 Referências (citadas). 

 Apêndices e Anexos (quando isso for aplicável) 

 

1.2. Na Orientação de Monografia I caberá ao aluno, sob orientação do professor 
orientador, desenvolver um projeto de pesquisa, que deverá conter, necessariamente, 
os seguintes itens, em caso de pesquisas empíricas:  

 Introdução, contendo tema, problema, objetivos geral e específicos, e justificativa; 

 Referencial teórico; 

 Metodologia; 

 Cronograma; 

 Referências; 

 Apêndices e Anexos (quando isso for aplicável) 

 

1.3. O professor deverá, assim como em outras disciplinas do curso, distribuir e lançar 
notas ao longo do semestre, atribuindo valores parciais a etapas ou partes do projeto 
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de pesquisa. 

1.4. A avaliação do aluno ao final da disciplina de Orientação de Monografia I caberá 
exclusivamente ao professor orientador. Sugere-se que o projeto seja avaliado 
considerando os elementos e o formato contido na Ficha de Avaliação de Projetos de 
Monografia (ver Anexo 1).  

 

2. SOBRE A ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA II 

2.1. Na Orientação de Monografia II caberá ao aluno, sob orientação do professor 
orientador, executar o projeto de pesquisa elaborado em Orientação de Monografia I, 
redigindo um relatório de pesquisa, ou, o trabalho monográfico propriamente dito. A 
monografia deverá conter, necessariamente, os seguintes itens, em caso de pesquisas 
bibliográficas: 

 Introdução, contendo tema, problema, objetivos geral e específicos, justificativa e 
metodologia adotada para a condução do estudo; 

 Desenvolvimento do tema fundamentado em literatura científica (revisão da 
literatura, dividida em capítulos ou em tópicos); 

 Considerações finais 

 Referências; 

 Apêndices e Anexos (quando isso for aplicável) 

 

2.2. Na Orientação de Monografia II caberá ao aluno, sob orientação do professor 
orientador, executar o projeto de pesquisa elaborado em Orientação de Monografia I, 
redigindo um relatório de pesquisa, ou, o trabalho monográfico propriamente dito. A 
monografia deverá conter, necessariamente, os seguintes itens, em caso de pesquisas 
empíricas: 

 Introdução, contendo tema, problema, objetivos geral e específicos, e justificativa; 

 Referencial teórico / Revisão da literatura; 

 Metodologia; 

 Análise de dados; 

 Conclusões ou considerações finais; 

 Referências; 

 Apêndices e Anexos (quando isso for aplicável) 

2.3. Assim como em Orientação de Monografia I, o lançamento parcial de notas é 
obrigatório, cabendo ao orientador atribuir e lançar, durante o semestre letivo, o 
equivalente a 55 pontos. A forma de distribuição destes pontos fica a critério de cada 
orientador. Sugere-se que os itens obrigatórios do projeto, conforme mencionado nos 
itens 2.1. e 2.2. sejam utilizados como elementos parciais de avaliação. 

2.4. Os pontos atribuídos pelo orientador devem ser lançados considerando o seguinte 
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cronograma: 15 pontos até a 10ª semana letiva e os demais 45 pontos até a 15ª 
semana letiva. 

2.5. Caberá ao orientador apresentar um cronograma de atividades previstas para o 
desenvolvimento do semestre, bem como os pontos associados a cada tarefa, 
considerando o total de 55 pontos. O não cumprimento deste cronograma, por parte 
do aluno, implicará em perda dos pontos referentes a cada atividade não realizada. 

2.6. O aluno que alcançar menos de 15 pontos, dos 55 pontos atribuídos pelo orientador, 
ao longo do semestre letivo, automaticamente, não participará das bancas de 
monografia. 

2.7. É condição para participação nas bancas de monografia que o trabalho contemple 
todos os itens obrigatórios, descritos nos itens 2.1. e 2.2. deste documento. 

2.8. A identificação de plágio na monografia do aluno, independente de sua extensão no 
trabalho, acarretará em sua reprovação. 

2.9. A entrega da monografia deverá ser protocolada pelo aluno na Secretaria da Clínica de 
Psicologia da PUC Minas São Gabriel, em data ou período especificado e divulgado aos 
alunos em tempo hábil. O não cumprimento da data divulgada para entrega do 
trabalho acarretará a reprovação do aluno.  

2.10. O período para entrega da monografia será definida de modo a se garantir prazo não 
inferior a 15 (quinze) dias para a realização da leitura da monografia por parte da 
banca, ou seja, em aproximadamente duas semanas antes das bancas, os alunos 
deverão protocolar a entrega de sua monografia. 

2.11. Cada aluno deverá protocolar duas cópias impressas de sua monografia – uma para o 
orientador e uma para o leitor do trabalho e componente da banca de monografia. 

2.12. Caberá ao orientador recolher as cópias das monografias na secretaria da Clínica de 
Psicologia, e providenciar a entrega do trabalho ao leitor, seja via escaninho da sala 
dos professores do Bloco H, seja através de outra estratégia acordada entre eles. 

 

3. SOBRE AS BANCAS DE MONOGRAFIA 

3.1. As bancas examinadoras dos trabalhos monográficos concluídos ao fim da disciplina de 
Orientação de Monografia II acontecerão na última semana do semestre letivo. Sua 
organização será divulgada previamente, a partir das informações prestadas por cada 
orientador à Coordenação de Monografia do curso. 

3.2. Caberá a cada orientador informar o nome dos alunos que irão para a banca de 
monografia, bem como o título de seus trabalhos, os membros da banca, com seus 
nomes completos e a data pretendida para a realização da banca. Estas informações 
devem ser encaminhadas à Coordenação de Monografia até, no máximo, três semanas 
antes da realização das bancas. 
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3.3. As bancas serão compostas por duas pessoas, sendo uma delas, necessariamente, o 
orientador do trabalho, e a outra, um professor ou convidado para apreciação e 
avaliação do trabalho. 

3.4. A inclusão de mais um leitor na banca poderá ser efetuada mediante solicitação do 
aluno ou do orientador, mas sob expressa autorização da Coordenação de Monografia 
do curso, destacando-se a excepcionalidade destas situações. 

3.5. Caberá aos membros da banca atribuir 45 pontos ao trabalho do aluno, com base na 
leitura prévia da monografia (35 pontos), e na defesa oral (10 pontos). 

3.6. Cada membro da banca receberá, junto com a monografia do aluno, uma ficha de 
avaliação (ver Anexo 2), que deverá ser preenchida por cada um, de modo 
independente e, através da qual, será definida a nota alcançada pelo aluno. 

3.7. A nota final do aluno em Orientação de Monografia II será a soma dos pontos obtidos 
ao longo do semestre (55 pontos distribuídos pelo professor orientador) e da média 
aritmética simples das notas atribuídas por cada membro da banca examinadora 
(incluindo o professor orientador). 

3.8. A nenhum aluno será dado o direito de fazer alterações em seu trabalho, após a banca. 
Se os avaliadores julgarem que há alterações tão expressivas a serem feitas, que 
impedem a aprovação do aluno ao final da banca, ele deverá ser reprovado. 

 

 

Belo Horizonte, 17 de março de 2015. 
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ANEXO 1 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 
UNIDADE SÃO GABRIEL 
CURSO DE PSICOLOGIA 

 

REGISTRO DE AVALIAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA – ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA I 
 
 
TÍTULO DO PROJETO:________________________________________________________________ 
ALUNO: ___________________________________________________________________________ 
PROFESSOR ORIENTADOR:____________________________________________________________ 
 
O projeto apresentado foi avaliado em __ pontos, a partir dos critérios abaixo. 
 

CONTEÚDO PONTOS PONTOS 
OBTIDOS 

Pertinência do tema à área da Psicologia   

Explicitação do objeto de pesquisa (problematização do tema)   

Adequação das referências utilizadas (livros, autores, área do 
conhecimento) 

  

Explicitação e discussão das leituras realizadas   

Construção do referencial teórico de acordo com o problema 
anunciado 

  

Clareza na exposição das ideias e das leituras   

Total de pontos   

Comentários/Recomendações:  

 
 

OBJETIVOS PONTOS PONTOS 
OBTIDOS 

Pertinência dos objetivos ao problema anunciado   

Apresentação de objetivos geral e específicos   

Total de pontos   

Comentários/Recomendações: 

 
 

METODOLOGIA PONTOS PONTOS 
OBTIDOS 

Exposição e discussão do método a ser utilizado   

Exposição e justificativa dos instrumentos a serem utilizados   

Coerência entre o método e instrumentos com os objetivos   

Total de pontos   

Comentários/Recomendações: 

 
 

NORMALIZAÇÃO TÉCNICA PONTOS PONTOS 
OBTIDOS 

Formatação (papel, fonte, espacejamento, margens, parágrafos)   

Citações e referências (indicação no texto e apresentação da 
referência completa), em obediência às normas da ABNT 
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Numeração (páginas, títulos, subtítulos)   

Total de pontos   

Comentários/Recomendações:   

 
 

ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DA LÍNGUA ESCRITA PONTOS PONTOS 
OBTIDOS 

Aspectos gramaticais e ortográficos; coerência; coesão   

Utilização da linguagem apropriada ao trabalho acadêmico   

Total de pontos   

Comentários/Recomendações:   

RESULTADO FINAL XX XX 

 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
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ANEXO 2  (a ser utilizado pelos membros da banca de monografia) 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 
UNIDADE SÃO GABRIEL 
CURSO DE PSICOLOGIA 

 

REGISTRO DE AVALIAÇÃO DE MONOGRAFIA – ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA II 
 
 
TÍTULO DO TRABALHO:_______________________________________________________________ 
ALUNO: ___________________________________________________________________________ 
AVALIADOR:________________________________________________________________________ 
 
A monografia apresentada foi avaliada em __ pontos, de um total de 35 pontos, considerando 
critérios abaixo. 
 

INTRODUÇÃO – 3 pontos PONTOS PONTOS 
OBTIDOS 

Explicitação do objeto de pesquisa (problematização do tema) 1  

Justificativa, relevância e pertinência do estudo à área da Psicologia 1  

Clareza na exposição das ideias e das leituras 1  

Total de pontos 3  

Comentários/Recomendações:  

 
 

OBJETIVOS – 2 pontos PONTOS PONTOS 
OBTIDOS 

Pertinência dos objetivos ao problema anunciado 1  

Apresentação de objetivos geral e específicos 1  

Total de pontos 2  

Comentários/Recomendações: 

 
 

REFERENCIAL TEÓRICO – 10 pontos PONTOS PONTOS 
OBTIDOS 

Pertinência dos conteúdos discutidos 5  

Adequação e coerência da discussão teórica proposta 5  

Total de pontos 10  

Comentários/Recomendações: 

 
 

METODOLOGIA – 5 pontos PONTOS PONTOS 
OBTIDOS 

Exposição e discussão do método a ser utilizado 1  

Exposição e justificativa dos instrumentos a serem utilizados 2  

Coerência entre o método e instrumentos com os objetivos 2  

Total de pontos 5  

Comentários/Recomendações: 
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS – 10 pontos PONTOS PONTOS 
OBTIDOS 

Adequada aos objetivos do estudo 2  

Articulada com a revisão da literatura/referencial teórico 5  

É suficiente e bem elaborada 3  

Total de pontos 10  

Comentários/Recomendações:   

 
 

CONCLUSÕES / CONSIDERAÇÕES FINAIS – 4 pontos PONTOS PONTOS 
OBTIDOS 

Sintetizam os resultados alcançados 1  

Apontam limitações do estudo 1  

Indicam possibilidades de futuros estudos 1  

São suficientes e bem elaboradas 1  

Total de pontos 4  

Comentários/Recomendações:   

 
 

NORMALIZAÇÃO TÉCNICA – 3 pontos PONTOS PONTOS 
OBTIDOS 

Formatação (papel, fonte, espaçamento, margens, parágrafos, 
numeração) 

1  

Citações e referências (indicação no texto e apresentação da 
referência completa), em obediência às normas da ABNT 

2  

Total de pontos 3  

Comentários/Recomendações:   

 
 

ADEQUAÇÃO AOS PADRÕES DA LÍNGUA ESCRITA – 3 pontos PONTOS PONTOS 
OBTIDOS 

Aspectos gramaticais e ortográficos; coerência; coesão 2  

Utilização da linguagem apropriada ao trabalho acadêmico 1  

Total de pontos 3  

Comentários/Recomendações:   

RESULTADO FINAL XX XX 

 
 

CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


