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NOME DO ALUNO:

MATRÍCULA:

NOME DO TRABALHO:

Pontuação
Máxima

ESTRUTURA/ CONTEÚDO DA MONOGRAFIA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ELEMENTOS DE PRÉ-TEXTO: apresentação de cada um dos elementos que precedem os textos
propriamente dito,como, p.ex.folha de rosto,ficha catalográfica,dedicatória, epígrafe,resumo,
sumário etc.

10

INTRODUÇÃO: tema/assunto da pesquisa; contextualização do assunto ; formulação do problema
ou oportunidade; objetivo geral (propósito da pesquisa) ; objetivos intermediários ou
específicos;questões/hipóteses ou suposições.

15

REFERENCIALTEÓRICO: fundamentação teórica; revisão de trabalhos ou aplicações
semelhantes em outros contextos; comparação crítica da literatura sobre o tema; relevância,
atualização e variedade das fontes (livros,revistas,periódicos etc.) que fundamentam,comprovam e
ilustram o trabalho;

15

CLASSIFICAÇÃO, MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA: tipificação e descrição dos métodos
e técnicas de pesquisa utilizada; população e amostra (quando for o caso), instrumentos de coletas
de dados; plano de análise dos dados etc.

15

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA: agrupamento e
ordenação dos resultados da pesquisa, de forma objetiva e clara;análise e discussão dos
resultados à luz do referencial teórico.

20

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS: apresentação de uma síntese de toda a reflexão
feita, relacionando o objetivo proposto e a conclusão alcançada, a reflexão pessoal sobre a
importância e o significado do trabalho realizado e encaminhamento de recomendações, sugestões
e propostas para implementação de soluções.

15

CORREÇÃO GRAMATICAL, REDAÇÃO e ASPECTOS FORMAIS: ordenação das ideias;
linguagem e vocabulário utilizado; estilo e correção ortográfica etc. apresentação e formatação
geral da Monografia;elementos essenciais de identificação das fontes de consulta;apresentação e
padronização conforme as normas da ABNT e do ADM/UnB.

10

TOTAL

1-

PONTOS ATRIBUÍDOS PELO ORIENTADOR:

2-

PONTOS ATRIBUÍDOS PELO EXAMINADOR 1:

3-

PONTOS ATRIBUÍDOS PELO EXAMINADOR 2:

4-

MÉDIA DO TRABALHO ESCRITO:

ASSINATURA

Local e Data
ORIENTADOR:
EXAMINADOR 1:
Brasília, _____/______/__________

100

EXAMINADOR 2:

