FICHA DE AVALIAÇÃO DE MONOGRAFIA JURIDICA

Nome do(a) acadêmico(a): ___________________________________________________
Título da Monografia Jurídica: ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1 – FORMA (PESO 3)
Metodologia - formatação
Uso adequado das citações e das referências
Nota parcial
2 – CONTEÚDO DA MONOGRAFIA
JURÍDICA (PESO 4)
Relevância do tema e justificativa do trabalho
Organização do texto: desenvolvimento lógico,
claro e objetivo, aptidão reflexiva e crítica,
qualidade e adequação da fonte bibliográfica
Qualidade da redação: gramática, ortografia e
semântica adequadas
Coerência entre introdução, desenvolvimento e
considerações finais
Nota parcial
3 – APRESENTAÇÃO E DEFESA FINAL DA
MONOGRAFIA JURÍDICA (PESO 3)
Domínio do tema: objetividade e exposição lógica
Capacidade de respostas adequadas aos
questionamentos
Utilização do tempo
Nota parcial
Nota Final

Peso máximo
1,5
1,5
3,0

Valor atribuído

Peso máximo

Valor atribuído

0,5
1,5
1,0
1,0
4,0
Peso máximo

Valor atribuído

1,0
1,5
0,5
3,0
10,0

Observações:

Santiago, _____ de Dezembro de 2018.

____________________________________________________
Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a)

ATA DE DEFESA DA MONOGRAFIA JURIDICA
Aos _________ dia do mês de ___________ de 2018, às ______________ horas, na sala
_______ da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, campus de
Santiago, em sessão pública, reuniu-se a Banca Examinadora de Monografia Jurídica do
Curso
de
Direito,
para
avaliar
o
trabalho
do
(a)
acadêmico(a)_______________________________________________________________.
A Monografia Jurídica intitula-se “ ______________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________”.
Integraram a Banca Examinadora os professores ___________________________(Presidente
e
Orientador(a)),
_________________________(Professor(a)
e
__________________________ (Professor(a). A Banca Examinadora atribuiu nota média
_______, considerando assim o trabalho (aprovado/reprovado) ____________________. Em
sendo aprovado, o(a) acadêmico(a) terá até o dia 14 do corrente mês para efetuar as
alterações/correções sugeridas pelos membros da Banca Examinadora e entregar a
Monografia Jurídica em sua versão definitiva junto à Secretaria Acadêmica, em CD-R não
regravável, formato PDF, ficando ciente de que sua nota somente será lançada após o
cumprimento dessas exigências. Após a leitura do parecer, o(a) Presidente declarou encerrada
a sessão. A presente ata foi lavrada e assinada pelos membros da Banca Examinadora.
Assinatura dos Membros da Banca Examinadora:

____________________________________________________
Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a)

_____________________________________________________
Assinatura do(a) Professor(a)

_____________________________________________________
Assinatura do(a) Professor(a)

_____________________________________________________
Assinatura do(a) Acadêmico(a)

