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TÍTULO I: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente regulamento tem como finalidade fixar as normas para a realização das 
atividades acadêmicas relacionadas com as disciplinas CNM 7105 (Metodologia Econômica II) e 
CNM 7107 (Monografia) do Currículo 2009.02, e CNM 6021 (Técnicas de Pesquisa em Economia), 
CNM 6022 (Monografia I) e CNM 6023 (Monografia II) do Currículo 2019.01 do Curso de Ciências 
Econômicas da UFSC de acordo com as disposições da legislação federal e dos órgãos 
deliberativos e executivos da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

 

TÍTULO II: DA MONOGRAFIA 

 

CAPÍTULO I 
Da definição e dos objetivos gerais 

 

Art. 2º A disciplina de Monografia é uma atividade do Currículo Mínimo do Curso de Ciências 
Econômicas, conforme o Parecer Nº 375/1984 (Processo Nº 23001.0001/83-3) do Conselho Federal 
de Educação e consiste na formulação e desenvolvimento de um trabalho escrito e individual de 
pesquisa, elaborado sob a orientação de um/a professor/a. 

§ 1º A disciplina Monografia compreende duas etapas: o projeto de desenvolvimento da 
Monografia e a própria Monografia. 

§ 2º A Monografia é uma atividade de natureza acadêmica que pressupõe a alocação de 
parte do tempo de trabalho dos/as professores/as do Departamento de Economia e 
Relações Internacionais e áreas afins para a orientação teórica, metodológica e empírica 
dos/as discentes. 

§ 3º A orientação da Monografia poderá ser realizada por um/a professor/a efetivo/a da 
Universidade Federal de Santa Catarina, lotado no Departamento de Economia e Relações 
Internacionais, ou em Departamentos com áreas afins, bem como por professores 
voluntários do Departamento de Economia e Relações Internacionais ou por doutorandos 
do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de Santa Catarina 
(PPGECO-UFSC) (desde que tenham a qualificação de doutorado aprovada e a anuência 
do orientador da tese). 

I - Consideram-se áreas afins os cursos de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 
Sociais, Engenharia e Direito. 

II - Professores efetivos da UFSC, não lotados nas áreas afins listadas no inciso 
anterior, e que tenham a disposição em orientar, devem verificar a validação junto 
à Coordenação de Monografias. 

III – Professores substitutos do Departamento de Economia e Relações 
Internacionais e profissionais acadêmicos com nível igual ou superior à mestre 
nas áreas afins poderão ser aceitos como professor/a coorientador/a. 

Art. 3º O objetivo da disciplina de Monografia é o de propiciar ao discente a oportunidade de 
elaborar um trabalho escrito de acordo com as normas técnicas e com os princípios e práticas da 
pesquisa científica em Economia. 

§ 1º Nas pesquisas de caráter teórico e aplicadas, a Monografia tem como finalidade 
aproximar o/a aluno/a da bibliografia especializada, induzindo-o/a à leitura, à atualização e 
ao aprimoramento de seu senso crítico e de interpretação.  
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§ 2º A Monografia deve familiarizar o/a aluno/a com as fontes de informação mais 
importantes da economia brasileira e favorecer o desenvolvimento da capacidade de expor 
argumentos econômicos, de maneira clara, articulada, pertinente, consistente, lógica e 
formalmente correta. 

§ 3º A Monografia deve abordar temas que se relacionem, de preferência, com aspectos da 
realidade econômica brasileira (Parecer 375/1984 – CFE). 

 

 

CAPÍTULO II 
Dos pré-requisitos e do projeto 

 

Art. 4º São pré-requisitos da disciplina Monografia: aprovação na disciplina Técnicas de 
Pesquisa em Economia (Currículo 2019.01) ou Metodologia Econômica II (Currículo 2009.02), 
aprovação em 1.800 horas-aula do Currículo do Curso de Ciências Econômicas da UFSC e entrega 
do Contrato de Orientação de Monografia. 

§ 1º O Contrato de Orientação de Monografia (conforme modelo disponibilizado no Anexo 
A) deverá ser preenchido e assinado pelo/a professor/a orientador/a e entregue à 
Coordenação de Monografia no prazo estabelecido no semestre para tal. 

I – A assinatura do contrato de orientação pelo/a professor/a orientador/a 
pressupõe a sua concordância em assumir a orientação. 

II – A entrega deverá ser realizada preferencialmente através do e-mail da 
Coordenação de Monografia (monografia.economia@contato.ufsc.br). 

III – O não cumprimento da entrega do Contrato de Orientação poderá implicar em 
cancelamento da matrícula na disciplina Monografia. 

Art. 5º A estrutura formal do projeto de Monografia obedecerá aos critérios das disciplinas 
Metodologia Econômica I e Metodologia Econômica II (Currículo 2009.02), ou Técnicas de Pesquisa 
em Economia (Currículo 2019.01), conforme este Regulamento e o Modelo de Procedimentos para 
a Elaboração do Projeto de Monografia (disponibilizado no Anexo B). 

Art. 6º Após a aprovação do projeto de Monografia pelo/a professor/a orientador/a na 
disciplina Metodologia Econômica II (Currículo 2009.02) ou Técnicas de Pesquisa em Economia 
(Currículo 2019.01), a troca de orientação poderá ser condicionada à formulação de um novo projeto 
de Monografia e na sujeição às disposições estabelecidas neste Regulamento. 

 

 

CAPÍTULO III 
Do conteúdo e da forma da Monografia 

 

Art. 7º A monografia deverá ser elaborada de acordo com os seguintes requisitos quanto ao 
conteúdo: 

§ 1º O tema da monografia deverá ter vinculação direta com as diversas áreas de 
conhecimento das Ciências Econômicas, conforme as disciplinas oferecidas pelo 
Departamento de Economia e Relações Internacionais. 

§ 2º A Monografia deverá seguir as Normas da ABNT e ser estruturada conforme o modelo 
definido no Anexo C deste Regulamento (o template se encontra disponível na página de 
Monografias no site do CNM – https://cnm.ufsc.br/monografia/). 

 
  

https://cnm.ufsc.br/monografia/
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CAPÍTULO IV 
Dos/as orientadores/as e dos/as orientandos/as 

 

Art. 8º A elaboração do projeto e o desenvolvimento da monografia serão orientados por 
professores efetivos do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSC e áreas 
afins, conforme definido no Art. 2º, Parágrafo 3º, deste Regulamento.  

§ 1º Será computada uma carga horária de até 1 (uma) hora-aula semanal para cada 
orientado/a de professor/a orientador/a do Departamento de Economia e Relações 
Internacionais conforme Art. 3º, Inciso IV, da Resolução 053/CEPE/95 de 31.08.95. O/a 
professor/a deverá dispor semanalmente deste tempo para atender o/a aluno/a. 

I – O/A professor/a orientador/a somente poderá contabilizar carga de ensino no 
semestre em que o/a aluno/a estiver regularmente matriculado/a na disciplina 
Monografia (Currículo 2009.02) ou Monografia II (Currículo 2019.01). 

II – Alunos com Menção I não darão direito aos professores orientadores de 
receber carga de ensino. 

§ 2º O/A professor/a assumirá a orientação do/a aluno/a desde a elaboração do projeto de 
pesquisa na disciplina Metodologia Economia II (Currículo 2009.02) ou Técnicas de 
Pesquisa em Economia (Currículo 2019.01). 

I – Para manter o vínculo de orientação definido na disciplina Metodologia 
Economia II (Currículo 2009.02) ou Técnicas de Pesquisa em Economia (Currículo 
2019.01), o/a discente deverá, obrigatoriamente, matricular-se na disciplina 
Monografia (Currículo 2009.02) ou Monografia II (Currículo 2019.01) no semestre 
subsequente àquele em que o projeto foi realizado, exceto nos casos em que 
houver concordância do/a orientador/a para o adiamento. Se isso não ocorrer, o/a 
orientador/a está dispensado do compromisso de orientação. 

§ 3º O/A professor/a que, por motivos legais, ficar impedido/a de prosseguir na orientação 
de seus/suas orientandos/as, deverá comunicar, por escrito, a Coordenação de Monografia. 
De comum acordo com o/a aluno/a, será designado um/a novo/a orientador/a, respeitando 
as áreas de interesse dos professores. 

Art. 9º Na distribuição dos/as professores/as orientadores/as, a Coordenação deverá 
respeitar o processo de livre escolha entre os/as alunos/as e professores/as. 

§ 1º Caso o discente não consiga estabelecer um vínculo de orientação, a designação dos/as 
professores/as orientadores/as caberá à Coordenação de Monografia, observando a carga 
horária de orientação de monografias de cada professor no Plano de Trabalho do 
Departamento. 

I - A designação dos/as orientadores/as deverá atender, sempre que possível, a 
área de interesse dos/as professores/as. 

§ 2º Excepcionalmente, a troca de orientação na disciplina Monografia (Currículo 2009.02) 
ou Monografia II (Currículo 2019.01) deverá ser acompanhada por um registro escrito 
entregue à Coordenação de Monografia, mostrando ciência do fato pelas três partes 
envolvidas (o/a aluno/a, o/a professor/a que estava realizando a orientação até então e o/a 
professor/a que a assumirá). 

Art. 10. A responsabilidade pelo resultado final da monografia é do/a aluno/a que a elaborou, 
o que não exime o/a professor/a orientador/a de desempenhar as suas atribuições acadêmicas. 

Art. 11. Os/as alunos/as em fase de elaboração do projeto e da monografia terão, junto à 
Coordenação de Monografias, os seguintes deveres: 

a) Participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Monografia. 
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b) Elaborar o projeto e a monografia de acordo com este Regulamento e com as 
recomendações do/a orientador/a. 

c) Comparecer às reuniões com o/a orientador/a, desenvolver a sua monografia e 
fazer jus à frequência obrigatória da disciplina Monografia (Currículo 2009.02) ou 
Monografia II (Currículo 2019.01). 

d) Cumprir o calendário divulgado pela Coordenação de Monografia para a 
entrega dos documentos e realização da defesa e das etapas pós-defesa. 

e) Entregar, para os membros da banca, a versão da monografia que será 
defendida, respeitando a preferência dos mesmos com relação ao formato (versão 
impressa ou digital) e o prazo – no mínimo, 7 (sete) dias corridos de antecedência 
à data da defesa. 

f) Comparecer em dia, hora e local marcados pela Coordenação de Monografia 
para apresentar e defender a versão final da monografia. 

g) Disponibilizar, no Repositório Institucional, a versão final da Monografia, 
assinada pelo/a orientador/a, com os ajustes requisitados pela banca na defesa. 

h) Diante da impossibilidade de defesa, com frequência suficiente e motivos 
plenamente justificados, é possível solicitar a Menção I através do Formulário de 
Requerimento de Menção I (conforme modelo disponibilizado no Anexo D), 
situação que será avaliada pelo/a professor/a para a concessão do conceito. 

i) Comunicar, por escrito, à Coordenação de Monografia as mudanças de 
professor/a orientador/a, se houver. 

Art. 12. Os/As professores/as terão, junto a Coordenação de Monografia, as seguintes 
obrigações referentes ao processo de desenvolvimento da monografia: 

a) Orientar, semestralmente, no mínimo 2 (dois) alunos/as nos trabalhos de 
monografia. 

b) Estar ciente do desenvolvimento das monografias sob sua supervisão. 

c) Marcar reuniões periódicas e receber seu/sua orientando/a. 

d) Assinar os documentos e preencher os formulários necessários ao projeto e à 
monografia. 

e) Comunicar à Coordenação, por escrito, a desistência ou o impedimento de 
orientação do/a aluno/a. 

f) Respeitar os prazos estabelecidos pela Coordenação de Monografia para o 
envio de documentos e para a realização das defesas. 

g) Indicar os membros da banca de monografia, verificando previamente sua 
disponibilidade em participar da mesma. 

h) Conceder, em caráter excepcional, a Menção I para os/as orientados/as que, 
por motivos plenamente justificados, não finalizarem a monografia no prazo 
estabelecido no semestre. 

i) Comparecer no dia, hora e local marcados para participar das defesas para as 
quais for designado/a. 

j) Se presidente da banca, preencher e assinar, junto aos demais membros, a ata 
de defesa. 

l) Participar de reuniões e seminários convocados pela Coordenação de 
Monografia. 
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CAPÍTULO V 
Da defesa e da avaliação 

 

Art. 13. A Coordenação de Monografia divulgará o calendário semestral de acordo com o 
calendário da UFSC, fixando as datas limites para o envio das monografias para a banca, a 
designação das bancas e a semana de realização das defesas. 

Art. 14. Respeitando os prazos da disciplina Monografia (Currículo 2009.02) ou Monografia 
II (Currículo 2019.01), o/a discente deverá encaminhar, para a Coordenação de Monografia, o 
Formulário de Confirmação de Defesa (conforme modelo disponibilizado no Anexo E). 

§ 1º O formulário deve ser assinado pelo/a discente, pelo/a orientador/a e pelos membros 
da banca sugeridos para participarem da defesa. 

§ 2º Sem a anuência do orientador, não há continuidade nas etapas da defesa. 

Art. 15. Após o recebimento dos Formulários de Confirmação de Defesa, a Coordenação de 
Monografia organizará a semana de defesas e procederá com a divulgação da composição das 
bancas, o horário e o local das mesmas. 

§ 1º É de responsabilidade do/a discente o envio, para os membros da banca, da versão da 
monografia que será defendida, respeitando a preferência dos mesmos com relação ao 
formato (versão impressa ou digital) e os prazos. 

§ 2º Cada banca terá o prazo mínimo de 7 dias corridos para proceder à leitura e à avaliação 
da monografia. 

§ 3º Defesas fora da semana de realização das defesas definida pela Coordenação de 
Monografias são de inteira responsabilidade do/a professor/a orientador/a, cabendo a ele/a 
a organização, incluindo a alocação de espaço físico e meios para realizá-la. 

 Art. 16. Os/As professores/as do Departamento de Economia e Relações Internacionais 
deverão estar disponíveis para participar das bancas examinadoras conforme a designação do/a 
Coordenador/a de Monografia.  

Parágrafo único: O/A Coordenador/a de Monografia manterá a equidade necessária na 
atribuição do número de bancas para cada professor/a, respeitando, dentro do possível, as 
informações do Formulário de Confirmação de Defesa e, preferencialmente, as áreas de 
interesse de cada um/a. 

Art. 17. Caso a banca examinadora considere a monografia inadequada, deverá se reunir, 
informalmente, até vinte e quatro horas antes da defesa, e devolver a monografia ao/a aluno/a para 
reformulações, recomendando por escrito à Coordenação de Monografia o adiamento da mesma, 
desde que respeitando os prazos de defesa previstos para o semestre. 

Art. 18. A versão final da Monografia será defendida, oralmente, pelo/a aluno/a perante uma 
banca examinadora e de acordo com este Regulamento. 

§ 1º A defesa da Monografia é aberta ao público. 

I – Não é permitido ao aluno/a, autor/a da monografia, e nem aos membros da 
banca examinadora, tornar público o seu conteúdo antes da defesa. 

§ 2º A banca será composta por três membros nomeados pelo/a Coordenador/a de 
Monografia, definidos com base no Formulário de Confirmação de Defesa, sendo o/a 
professor/a orientador/a o/a presidente/a da banca. Os demais membros são avaliadores e 
serão escolhidos entre os/as professores/as do Departamento de Economia e Relações 
Internacionais da UFSC e da comunidade acadêmica. 

I – Obrigatoriamente, um professor do Departamento de Economia e Relações 
Internacionais deve compor a banca de avaliação. 
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II – Em caso de coorientação, a banca será formada por quatro membros, sendo 
o professor orientador, o coorientador e mais dois membros avaliadores. 

III – Excepcionalmente poderá fazer parte da banca um profissional de áreas afins, 
com titulação mínima de especialista. 

§ 3º A banca examinadora poderá iniciar os seus trabalhos com a presença de 2 (dois) dos 
seus membros. 

I – A ausência de qualquer membro da banca deverá ser justificada, por escrito, 
com antecedência de 24 horas a/o Coordenador/a de Monografia, devendo a 
mesma estar acompanhada de um parecer e da nota de avaliação da monografia. 

§ 4º A falta de 2 (dois) membros implicará na marcação de nova data para defesa, com ou 
sem indicação de substituto para os/as faltosos/as. O/A Coordenador/a de Monografia dará 
ciência ao fato a/o Chefe do Departamento para as devidas providências. 

§ 5º O/A aluno/a terá até vinte minutos para apresentar a sua monografia perante a banca 
examinadora. Cada componente da banca terá até vinte minutos para a sua arguição, 
incluindo, neste tempo, o direito de resposta do/a aluno/a. 

Art. 19. A atribuição da nota da defesa obedecerá ao sistema de notas da UFSC e dar-se-á, 
após o encerramento da arguição, por consenso ou pelo cálculo da média aritmética simples das 
notas atribuídas por cada membro da Comissão Examinadora. 

§ 1º Recomenda-se que os membros da banca utilizem como base para a avaliação da 
monografia os critérios disponibilizados no Anexo F. 

§ 2º A nota final deverá ser registrada na Ata de Defesa que deve ser encaminhada pelo 
pelo/a orientador/a ou pelo/a aluno/a à Coordenação de Monografia que, posteriormente, 
repassará à Secretaria do Departamento. 

§ 3º O/A aluno/a reprovado por nota pela banca examinadora da monografia deverá 
matricular-se novamente no semestre subsequente na disciplina Monografia (Currículo 
2009.02) ou Monografia II (Currículo 2019.01), mantido o compromisso de orientação pelo/a 
professor/a orientador/a. 

Art. 20. A Ata de Defesa deve ser preenchida pelo/a professor/a orientador/a e assinada por 
todos os membros da banca, conforme modelo disponibilizado no Anexo G. 

§ 1º As correções obrigatórias devem constar na Ata de Defesa. 

§ 2º Quando não for possível a assinatura física, os membros da banca podem assinar a ata 
digitalmente, preferencialmente através do sistema de assinatura digital da UFSC 
(https://assina.ufsc.br/) ou do governo federal. 

Art. 21. A monografia só será considerada aprovada após o/a aluno/a atender às 
recomendações feitas pelos membros da banca examinadora e proceder com o envio da Ata de 
Defesa para a Coordenação de Monografia e com a disponibilização da versão final, assinada pelo 
orientador, no Repositório Institucional. 

Parágrafo único: A inclusão da nota no sistema da UFSC está condicionada à realização de 
todas estas etapas. 

I - Em caso de necessidade de inserção da nota antes da abertura do sistema, o/a 
aluno/a, após a cumprimento de todas as etapas supracitadas, deverá fazer uma 
solicitação à Coordenação de Monografia que enviará o pedido à Secretaria do 
Departamento. 

 Art. 22. O aluno que realizar os procedimentos para a defesa, entregando a monografia, mas 
não se apresentando para a defesa oral será, automaticamente, reprovado. O orientador ficará, 
nesse caso, desobrigado de seus deveres e a Coordenação de Monografias considerará que ele 
concluiu suas atividades no semestre. 

https://assina.ufsc.br/


 
8 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Departamento de Economia e Relações Internacionais 

Regulamento Interno de Monografia do Curso de Ciências Econômicas 
 

Parágrafo único: A reprovação também ocorrerá nas situações em que o/a aluno/a estiver 
matriculado na disciplina e não proceder com a defesa ou com a entrega do Formulário de 
Requerimento de Menção I. 

 Art. 23. Como previsto no Art. 11, o/a aluno/a que tiver frequência suficiente e motivos 
plenamente justificados poderá requerer a Menção I à Coordenação de Monografias através do 
Formulário de Requerimento de Menção I assinado pelo/a orientador/a. 

Art. 24. Compete à Coordenação de Monografia manter os arquivos com os formulários e 
documentos enviados a essa Coordenação por professores orientadores e discentes. 

Parágrafo único: Ao final de cada semestre letivo e respeitando a data constante no 
Calendário de Monografia, o/a coordenador/a de Monografia deve encaminhar à Secretaria 
do Departamento as Atas de Defesa e a Lista de Aproveitamento da disciplina Monografia 
(Currículo 2009.02) ou Monografia II (Currículo 2019.01), ambas assinadas digitalmente, 
para o lançamento das notas dos/as alunos/as não matriculados/as na disciplina que 
receberam Menção I no semestre anterior. 

 

 

CAPÍTULO VI 
Procedimentos após a defesa da Monografia 

 

Art. 25. Conforme previsto nos Artigos 20º e 21ª, a Ata de Defesa preenchida deve ser 
encaminhada à Coordenação de Monografia após a defesa, respeitando os prazos estabelecidos 
pela mesma. 

Art. 26. As monografias devem ser colocadas em domínio público para consulta na rede 
mundial de comunicação através do website da Biblioteca Universitária da UFSC.  

§ 1º Cabe ao/a aluno/a inserir a versão final no Repositório da BU e cabe à Coordenação de 
Monografia aceitar ou rejeitar as versões finais nesse mesmo repositório.  

§ 2º: A versão final deverá seguir as normas da ABNT e o modelo disponível no Anexo C, 
bem como conter a assinatura do/a orientador/a em espaço específico para isso, atestando 
tratar-se da versão com as correções exigidas pela banca na defesa. 

Art. 27. A inserção da nota no sistema da UFSC pela Coordenação de Monografia está 
condicionada à entrega da Ata de Defesa e à disponibilização da versão final da Monografia no 
Repositório da BU.  

Parágrafo único: Nos casos de impedimento de inserção da Monografia no Repositório da 
BU que sigam o Art. 7º da Resolução Normativa 126/2019/CUn, a solicitação deverá ser 
encaminhada pelo/a professor/a orientador/a à Coordenação de Monografia, devendo-se 
respeitar os ritos previstos. 

 

 

TÍTULO III: DA COORDENADORIA DE MONOGRAFIA 

 

CAPÍTULO I 
Da administração da Coordenação 

 

Art. 28. A Coordenação de Monografia se subordina, administrativamente, ao Departamento 
de Economia e Relações Internacionais da UFSC. Na ausência do/a Coordenador/a de Monografia, 
por motivo de férias ou outro afastamento autorizado, cabe à Coordenação do Curso de Ciências 
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Econômicas responsabilizar-se pelas tarefas administrativas vinculadas a essa Coordenadoria. Na 
ausência do/a Coordenador/a e do/a Vice-Coordenador/a do Curso, o/a Chefe ou Subchefe do 
Departamento de Economia e Relações Internacionais tomarão as decisões cabíveis. Nesses 
casos, deverá ser solicitado acesso ao Repositório da BU e ao e-mail da Coordenação de 
Monografia.  

Art. 29. A Coordenação das atividades de monografia será exercida por professores/as do 
CNM atuantes no Curso de Ciências Econômicas, indicados/as pelo/a Chefe do Departamento de 
Economia e Relações Internacionais da UFSC e aprovados/as pelo Colegiado para um mandato de 
dois anos, podendo ser reconduzidos ao cargo por mais dois anos. 

 Art. 30. O/A Coordenador/a de Monografia disporá de dez horas semanais para desenvolver 
e executar as atividades da Coordenação de Monografia do Curso de Ciências Econômicas. 

 

 

CAPÍTULO II 
Das atribuições do/a Coordenador/a 

 

Art. 31. Compete ao/a Coordenador/a de Monografia do Curso de Ciências Econômicas da 
UFSC: 

a) Organizar e normatizar as atividades inerentes à Coordenação de Monografia. 

b) Articular com o/a professor/a da disciplina de Metodologia Econômica II 
(Currículo 2009.02) ou Técnicas de Pesquisa em Economia (Currículo 2019.01) a 
orientação dos alunos na fase inicial de seus projetos de Monografia. 

c) Promover reuniões com os/as alunos/as matriculados/as em Monografia 
(Currículo 2009.02) ou Monografia II (Currículo 2019.01) para orientá-los/as na 
condução das atividades da disciplina. 

d) Convocar, quando necessário, reuniões com professores/as orientadores/as e 
seus/suas alunos/as para tratar de assuntos de interesse comum. 

e) Designar, conforme o Parágrafo 1º do Art. 9º deste Regulamento, professor/a 
orientador/a para os/as alunos/as matriculados em Monografia (Currículo 
2009.02) ou Monografia II (Currículo 2019.01). 

f) Redigir e apresentar para a Chefia e Secretaria do Departamento o calendário 
de defesa. Nele, deverão constar as seguintes datas: 

I - Prazo de entrega do Contrato de Orientação de Monografia; 

II - Prazo de entrega do Formulário de Confirmação de Defesa; 

III - Prazo de entrega do Formulário de Requerimento de Menção I; 

IV - Dias em que ocorrerão as bancas de defesa; 

V - Prazo para o envio da versão de defesa para a banca; 

VI - Prazo para a submissão da versão final da monografia no Repositório da 
BU;  

VII - Prazo para o lançamento das notas dos alunos regularmente 
matriculados em Monografia (Currículo 2009.02) ou Monografia (Currículo 
2019.01);  

VIII - Prazo do envio, para a Secretaria do Departamento, das notas dos/as 
alunos/as não matriculados e com Menção I do semestre anterior. 

g) Receber e verificar inconsistências nos formulários de contrato de monografia, 
confirmação de defesa, solicitação de Menção I e ata de defesa. 
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h) Organizar o cronograma de defesas e designar as bancas examinadoras para 
a avaliação da monografia nos termos do Art. 15º deste regulamento e seus 
parágrafos. 

i) Decidir sobre todos os casos omissos referentes à Coordenação de Monografia, 
cujas decisões caberá recurso ao Colegiado do CNM. 

j) Propor alterações deste Regulamento ao Colegiado do CNM. 

l) Manter, em arquivo, as atas das reuniões, das bancas de avaliação de 
monografia, bem como os contratos de orientação e os formulários de Menção I e 
confirmação de defesa. 

m) Aprovar ou rejeitar as versões finais das monografias no repositório da BU 
dentro do prazo previsto. Se rejeitada, deverá ser fornecida justificativa ao/a 
aluno/a. 

n) Lançar as notas no sistema com base nas Atas de Defesa dos/as alunos/as 
matriculados/as na disciplina, condicionadas às etapas pós-defesa. 

o) Enviar para a Secretaria do Departamento a Lista de Aproveitamento da 
disciplina Monografia (Currículo 2009.02) ou Monografia II (Currículo 2019.01), 
assinada pelo/a coordenador/a de monografia. 

p) Enviar para a Secretaria do Departamento as Atas de Defesa daqueles/as que 
obtiveram Menção I no semestre anterior para a digitação de notas por essa 
mesma Secretaria; e 

q) Cumprir e fazer cumprir a regulamentação das monografias. 

 

 

TÍTULO IV: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 32. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pelo/a Coordenador/a 
de Monografia, ouvindo, quando necessário, o Colegiado do Departamento de Economia e 
Relações Internacionais da UFSC.  

Art. 33. Este Regimento Interno entrará em vigor a partir da data de aprovação pelo 
Colegiado de Curso, revogando-se as disposições gerais e especiais que regulem em contrário ou 
de forma diversa esta matéria. 

 

 

Documento aprovado no Colegiado do Curso de 
Graduação em Ciências Econômicas em Março de 2022. 
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ANEXO A: Contrato de Orientação de Monografia 
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ANEXO B: Modelo de Procedimentos para a Elaboração do Projeto de Monografia 

 

A elaboração do projeto de monografia deve ter como referência a NBR 15287:2011, 
apresentando elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, sendo que serão obrigatórios os 
elementos listados a seguir: 

 

Pré-textuais 

Capa (obrigatório) 

Folha de rosto 

Sumário (obrigatório) 

Textuais 
Devem ser constituídos de uma parte introdutória, na qual devem ser 
expostos o tema do projeto, o problema a ser abordado, a (s) hipótese 
(s), quando couber(em), bem como o(s) objetivo (s) a ser (em) 
atingido(s) e a(s) justificativa(s). É necessário que sejam indicados o 
referencial teórico que o embasa, a metodologia a ser utilizada, assim 
como os recursos e o cronograma necessários à sua consecução  

(ABNT, 2011, p.3). 

Introdução 

Tema e Problema 

Objetivos 

Justificativa 

Metodologia 

Referencial teórico (ou Marco Teórico) 

Cronograma 

Pós-textuais 

Referências (obrigatório) 
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Elementos Pré-Textuais 

 
 

A capa deve conter o nome da instituição/departamento, nome do autor, título, local e ano. 
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Elementos Pré-Textuais 

 
A folha de rosto deve apresentar, em ordem subsequente, o nome do autor, título e subtítulo 

do trabalho, tipo de projeto e nome da entidade ao qual está sendo submetido, local e ano do 
depósito. 
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Elementos Pré-Textuais 
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Elementos Textuais 

 
A introdução deve apresentar uma contextualização do tema escolhido, permitindo um 

nivelamento dos conhecimentos e possibilitando a compreensão do que vai ser apresentado ao 
longo do projeto. 
 

 
 
  



 
17 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Departamento de Economia e Relações Internacionais 

Regulamento Interno de Monografia do Curso de Ciências Econômicas 
 

Elementos Textuais 
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Elementos Textuais 
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Elementos Textuais 
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Elementos Pós-Textuais 

 
 As referências indicam as principais fontes consultadas para a elaboração do trabalho, 
obedecendo as normas técnicas mais atuais da ABNT. 
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ANEXO C: Estrutura da Monografia 
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ANEXO D: Formulário de Requerimento de Menção I 
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ANEXO E: Formulário de Confirmação de Defesa 
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ANEXO F: Tabela de Avaliação das Monografias 

 

TÍTULO DA MONOGRAFIA:  

ALUNO(A):  

PROFESSOR(A) AVALIADOR(A):  

 

ASPECTOS AVALIADOS 
NÃO 

𝑵𝑶𝑻𝑨 ≤ 𝟓 
EM PARTE 
𝟓 < 𝑵𝑶𝑻𝑨 ≤ 𝟕, 𝟓 

SIM 
𝑵𝑶𝑻𝑨 > 𝟕, 𝟓 

Normas técnicas:  
O trabalho atende às normas e procedimentos 
metodológicos estabelecidos para o desenvolvimento 
da Monografia? 

   

Coerência do trabalho:  
Trata-se de uma monografia com coerência entre as 
partes (título, objetivos, revisão de literatura e 
resultados)? 

   

Revisão bibliográfica:  
Há profundidade e coerência da revisão com o objetivo 
do trabalho, bem como articulação suficiente para 
sustentar os resultados? 

   

Metodologia:  
A metodologia escolhida é adequada e suficiente para a 
análise proposta pelo trabalho? 

   

Resultados: 
Os resultados obtidos pelo trabalho são relevantes e 
suficientes para responder ao problema de pesquisa? 

   

Alcance dos objetivos:  
Os objetivos propostos foram alcançados ou, em caso 
negativo, foram justificados de forma suficiente e 
coerente? 

   

Estilo e escrita:  
A redação e a linguagem são adequadas ao trabalho, 
respeitando a norma culta? 

   

Capacidade de inovação e contribuição acadêmica: 
O trabalho contribuiu, do ponto de vista técnico-prático 
e/ou teórico, à Ciência Econômica? 

   

MÉDIA FINAL DO TCC    
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ANEXO G: Ata de Defesa de Monografia 

 


