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RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 98/2019 
 
 
O Presidente do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
CONSEPE, no uso de suas atribuições, e considerando o deliberado na 141ª 
reunião ordinária, em 18 de dezembro de 2019, 
 
RESOLVE 
 
Art. 1º - Alterar os Artigos 18 e 20 da Resolução CONSEPE Nº 30/2016 que 
trata do Regulamento de Trabalho de Conclusão do Curso de Ciências 
Econômicas da UESC, que deverá vigorar na forma indicada a seguir: 
 

Art. 18 – Compete à Banca Examinadora: 
 

I. avaliar a qualidade da monografia em termos teóricos, metodológicos e 
análise de resultados, de acordo com o barema de avaliação de 
trabalho de conclusão de curso (monografia), Anexo Único deste 
Regulamento; 

II. avaliar a apresentação oral da monografia de acordo com o barema de 
avaliação de trabalho de conclusão de curso (monografia), Anexo 
Único deste Regulamento; 

III. informar o parecer (se com correções ou não) ao presidente da Banca 
logo após a apresentação pública e arguição do discente; 

IV. divulgar ao discente e demais presentes a nota média obtida na 
apresentação pública, que deverá ser registrada em ata; 

V. encaminhar, ao Colegiado do Curso de Ciências Econômicas, por meio 
de seu presidente, a ata de apresentação pública com o registro das 
notas atribuídas ao discente e devidamente assinada por todos os 
membros da Banca Examinadora. 

 
Art. 20 – O discente deverá entregar ao Colegiado do curso até o penúltimo 

dia do período de provas finais, conforme estipulado no calendário 
acadêmico da UESC, a versão final da monografia, aprovada e corrigida, 
devendo esta ser encaminhada ao e-mail institucional do Colegiado do 
Curso de Ciências Econômicas, devidamente identificado pelo Título da 
Monografia, Autor e Orientador da mesma e ano em que foi apresentada. 
Deverão ser anexadas duas versões do mesmo arquivo (uma versão em 
word e outra em pdf) contendo, em ambos os arquivos, no corpo do texto, 
a folha de aprovação devidamente assinada pelos membros da Banca 
Examinadora. 

 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 18 de Dezembro de 2019. 
 
 

EVANDRO SENA FREIRE 
PRESIDENTE 



Título do trabalho:  

Discente:  Matrícula:  

Examinador(a):  

Data de Apresentação:       /      /          Período Letivo:  
 

PARTE I – TRABALHO ESCRITO 
 
 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO PESO 
NOTA ATRIBUÍDA (ENTRE 

0 e 10) 
PONTOS 

(NOTA X PESO) 

1.  TÍTULO - Informa o conteúdo do trabalho de maneira completa e sucinta. 0,20   

2.  RESUMO 
- Entre 150 e 250 palavras.  
- Apresenta os aspectos principais quanto (i. a caracterização do tema; ii. a definição do Problema; iii. os 
objetivos (e Hipótese, se houver no trabalho); iv. a Justificativa; v. a Metodologia e vi. Principais conclusões). 

0,30   

3.  INTRODUÇÃO (APRESENTAÇÃO) 

- Caracteriza o tema.  
- Define: i. o problema de pesquisa, ii. os objetivos, a hipótese ou pressupostos, iii. a justificativa, iv. a 
metodologia empregada, v. a indicação do aporte teórico e vi. a estrutura de organização da 
monografia. 

0,70   

4.  REFERENCIAL OU EQUIVALENTE 

- Fundamentação teórica adequada e abordagem coerente entre o referencial teórico (ou equivalente), 
o problema de pesquisa e os objetivos, subisidiando a discussão dos resultados.  
- Domínio e apresentação de bibliografia relevante e atualizada sobre o tema, apresentando 
argumentação plausível 

1,30   

5.  METODOLOGIA 
- Definição e caracterização dos métodos de abordagem e de procedimentos da pesquisa, dos 
instrumentos e processos de coleta e análise de dados (teóricos e, ou empíricos)  pertinentes ao 
problema, aos objetivos e aos fundamentos teóricos da pesquisa.  

1,30   

6.  ANÁLISE DOS RESULTADOS 
- Apresentação dos resultados.  

- Discussão dos resultados em coerência com  os objetivos propostos e posicionameno crítico do 

autor(a) à luz do referencial teórico utilizado. 

1,40   

7.  CONCLUSÕES OU EQUIVALENTE 
- Apresenta de forma coerente a relação entre objetivos propostos,  problema e principais resultados 

alcançados  
1,00   

8.  REDAÇÃO 
- Redação clara e objetiva, utilizando de forma adequada as normas gramaticais e ortográficas e 

linguagem  com rigor acadêmico.  
0,40   

9.  NORMATIZAÇÃO - A monografia está em conformidade com as normas atuais de apresentação de trabalhos científicos. 0,40   

TOTAL DA PARTE ESCRITA (70% DA AVALIAÇÃO) 7,00 TOTAL DE PONTOS  

 
 

PARTE II – APRESENTAÇÃO ORAL 
 

CRITÉRIO DESCRIÇÃO PESO 
NOTA ATRIBUÍDA (ENTRE 

0 e 10) 
PONTOS 

(NOTA X PESO) 

1.  Qualidade do instrumental (slides, por exemplo) utilizado para a apresentação do trabalho. 0,60   

2.  Reflete a organização e o encadeamento da pesquisa.  0,60   

3.  Demonstrou domínio e segurança sobre a temática e a discussão proposta.  0,90   

4.  Apresentou capacidade de síntese do trabalho, como um todo. 0,90   

TOTAL DA APRESENTAÇÃO ORAL (30% DA AVALIAÇÃO) 3,00 TOTAL DE PONTOS  
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PONTOS DA PARTE I  __________  PONTOS DA PARTE II  __________ 
 
 

NOTA DA MONOGRAFIA: (TOTAL DE PONTOS DA PARTE + TOTAL DE PONTOS DA PARTE II) ÷ 10  

 
 

Considerações gerais do(a) Avaliador(a): 
 
 
 
 

 
 
O(A) AVALIADOR(A) INDICA A REFERIDA MONOGRAFIA PARA POSSÍVEIS PARTICIPAÇÕES EM PRÊMIOS DE MONOGRAFIA? 
 

 Sim  Não 

 
 

Data: _______ / _______ / ___________. 
 
 
____________________________________ 
Identificação e Assinatura do(a) Avaliador(a) – Rubricar nas demais páginas, também. 


