
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA MONOGRAFIA 

MONOGRAFIA IV / REDAÇÃO E DEFESA DA MONOGRAFIA JURÍDICA 

Aluno:  

Matrícula: 

Professor Orientador: 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NOTA 

1. Domínio da linguagem: (2,5 pontos) 
 

Apresentação formal da monografia 
Redação clara e objetiva 
Uso adequado da gramática 

Formatação segundo as regras da ABNT 

=  

2. Domínio do conteúdo: (2,5 pontos) 
 

Clareza e densidade na apresentação das idéias 
Fundamentação teórica adequada 
Domínio da bibliografia relevante sobre o tema 

 

=  

3. Aspectos metodológicos: (2,5 pontos) 
 

Relevância do tema e delimitação do objeto da pesquisa 
Pertinência da metodologia utilizada 
Uso adequado das citações e das referências 
Adequação entre a metodologia, a introdução, o 
desenvolvimento e a conclusão 

=  

4. Originalidade e senso crítico: (2,5 pontos) 
 

Conteúdo original da pesquisa 
Capacidade de fundamentação, de argumentação e de crítica 
Relevância da pesquisa 

 

=  

NOTA FINAL:  

 

 

Assinatura do Professor Orientador 

  



FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA MONOGRAFIA 

MONOGRAFIA I / MONOGRAFIA II / MONOGRAFIA III / TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DA 
MONOGRAFIA JURÍDICA 

Aluno:  

Matrícula: 

Professor Orientador: 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NOTA 

1. Reuniões com o Professor Orientador: (2,5 pontos) 
 

Mínimo de quatro encontros presenciais 
Pontualidade e assiduidade 
Realização das metas estabelecidas nas reuniões anteriores 

Senso crítico nos diálogos com o Professor Orientador 

=  

2. Elaboração do Projeto de Pesquisa: (2,5 pontos) 
 

Regras da ABNT e aspectos formais 
Capacidade para delimitar o tema, para identificar o problema e 
para formular as hipóteses 
Capacidade para descrever o objeto da pesquisa e para elaborar 
a justificativa 

Seleção da bibliografia relevante 

=  

3. Execução parcial do Projeto de Pesquisa: (2,5 pontos) 
 

Capacidade para reformular o projeto de pesquisa  
Realização das metas fixadas no cronograma 
Elaboração de fichamentos, resumos e resenhas 

Elaboração de capítulos da monografia 

=  

4. Relatório Preliminar da Pesquisa: (2,5 pontos) 
 

Domínio da linguagem 
Aspectos metodológicos 
Domínio do conteúdo 

Originalidade e senso crítico 

=  

NOTA FINAL:  

 

 

Assinatura do Professor Orientador 


