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Regulamento para a entrega e apresentação de Monografias de 
conclusão de curso 

Artigo 1º - O Colegiado do Curso de Bacharelado com Licenciatura em História 
da UFPR, visando regulamentar a entrega e a apresentação das monografias de 
conclusão de curso, entende que:
§ 1º -A monografia é um momento de avaliação essencial para qualificação 
profissional  do  graduando  de  história,  sendo  inclusive  pré-requisito  para  a 
obtenção do diploma.
§ 2º -O processo de elaboração do projeto de pesquisa e da monografia deve 
ser um momento para a integração dos alunos às  pesquisas realizadas pelos 
professores integrantes do Curso.
§  3º -Os  procedimentos  gerais  deste  processo  devem  ser  sistematizados, 
respeitadas as variantes e estilos individuais de cada professor-orientador e de 
cada aluno.
§ 4º -Esta sistematização visa, sobretudo, estabelecer um critério mínimo de 
qualidade, de apresentação e de avaliação para os trabalhos.

Artigo 2º - Objetivando respeitar os aspectos acima relacionados, o Colegiado 
do  Curso  de  Bacharelado  com  Licenciatura  em  História  retoma  a 
Regulamentação promovida em 15 de agosto de 1996 e define: 

§ 1º  -A  monografia  de  conclusão  de  curso  é  o  produto  de  uma pesquisa 
histórica,  com tema delimitado, contendo revisão bibliográfica pertinente ao 
tema (dentro dos limites exeqüíveis) e abordagem de fontes primárias.

§ 2º- Quanto à estrutura da monografia de bacharelado, esta deverá 
conter:
 - TÍTULO
 - 3 PALAVRAS-CHAVE
- RESUMO (quinze linhas)
- INTRODUÇÃO (apresentação do tema e do objeto de pesquisa)
- DESENVOLVIMENTO (em torno de três capítulos)
- CONCLUSÃO (resultados e questões levantadas pela pesquisa)
- FONTES 
- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- ANEXOS (quando for o caso)

§ 3º -  A Chefia do Departamento de História nomeará, a cada semestre, via 
Ordem  de  serviço,  uma  Comissão  Organizadora  de  Apresentação  das 
Monografias de Conclusão de Curso.



§ 4º - A Comissão deverá:
1. Organizar o calendário geral do evento;
2. Coordenar a divulgação do evento no departamento e no setor, através de 
EDITAL, e no sítio eletrônico do curso de graduação com, no mínimo, 1(um) 
mês de antecedência;
3. Providenciar local e eventuais equipamentos para o evento;
4. Organizar as mesas de comunicação levando em conta os leques temáticos 
das monografias;
5. Indicar os professores que farão parte das bancas de avaliação. 

§ 5º - Quanto ao processo de avaliação: 
1. O processo de avaliação da monografia de bacharelado será feito em dois 
momentos: uma apresentação escrita e uma apresentação oral.

§ 6º - Quanto à avaliação e forma da apresentação escrita:
1. A apresentação escrita da monografia receberá nota de “zero” a 65 (65% da 
nota final) a ser atribuída pelo professor-orientador. 
2. O texto escrito deve ser apresentado nos seguintes padrões:
2.1 O texto final deve ser delimitado em torno de 50 páginas, descontados a 
bibliografia e os anexos e, digitado conforme as normas da ABNT.
2.2 A monografia impressa deverá ser entregue ao Professor Orientador e uma 
versão em meio digital para a Coordenação do Curso na data da apresentação. 
Esta versão em mídia deverá ser apresentada em apenas 01(um) arquivo, em 
formato pdf. 
2.3  A monografia  deverá conter uma FOLHA DE ROSTO,  com as seguintes 
informações:
- Autor
- Título da monografia
- Instituição/Setor/Departamento
- Nome da disciplina
- Nome do orientador
- Local/ano de apresentação

§ 7º - Em data a ser definida pela Comissão, os alunos deverão entregar à 
secretaria da coordenação do curso, o resumo da monografia  (em duas vias 
vistadas pelo orientador).
1. Os resumos deverão atender às seguintes especificações:
- Dimensão: Resumo extenso, com 05 páginas.
- Folha A4, Time New Roman, corpo 12
- Margens: Esquerda 3 cm e as demais 2,5 cm
- Título: Em CAIXA ALTA, negritado e centralizado
- Autor: Abaixo do título, alinhado à direita
- Orientador: Abaixo do título, alinhado à direita
-  Palavras-chave:  Três  expressões  de  até  três  palavras,  que  exprimam  o 
conteúdo.
- Texto: Parágrafos justificados, espaçamento simples
- Notas e referência bibliográficas: no rodapé, segundo normas da ABNT.



- Tabelas e ilustrações: No corpo do texto, corretamente posicionadas.
- Não incluir Bibliografia.

§ 8º - A Comissão Organizadora disponibilizará os resumos no sítio eletrônico 
dos cursos de graduação até 15 dias antes do início das apresentações.

§ 9º - Quanto à avaliação e forma da apresentação oral:
1. A apresentação oral se dará na forma de Simpósio, em local e data a serem 
definidos pela Comissão Organizadora.
2. Cada aluno terá 15 (quinze) minutos para apresentar o seu trabalho. Sua 
exposição deverá contemplar:
- Apresentação do tema
- Objetivo da pesquisa
- Procedimentos teórico/metodológicos
- Principais resultados obtidos
3. Na organização das sessões de apresentação, a Comissão assegurará até 10 
minutos para o debate de cada monografia.
4. A apresentação oral da monografia receberá nota de “zero” a 35 (ou seja, 
35% da nota final da disciplina) a ser atribuída por uma banca formada por 2 
(dois)  professores  titulares  e  um  suplente  indicados  pela  Comissão 
Organizadora de Apresentação das Monografias de Conclusão de Curso. 
5.  A  nota  final  atribuída  pela  banca  deverá  ser  entregue  ao  professor-
orientador no prazo de 24 horas após a apresentação.

§ 10º - O comparecimento e o engajamento dos formandos na Apresentação 
das Monografias têm caráter obrigatório. A concessão de notas aos formandos 
fica condicionada à participação total (100% de presença), seja apresentando, 
seja assistindo e debatendo as apresentações.

Esta regulamentação passa a ter validade a partir da data de aprovação pelo 
Colegiado e, para tal, revogam-se todas as disposições em contrário.

Curitiba, 6 de outubro de 2010.


