
 
 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS (NEPE) 

SUPERVISÃO DE MONOGRAFIAS/TC 

 

CRONOGRAMA TRABALHO DE CURSO I – SERVIÇO SOCIAL – 2020.1 

 

DATAS ATIVIDADES 

FEVEREIRO – ABRIL 

01/02 a 01/04 

• Início das orientações  

• Alteração do projeto de pesquisa, se necessário. 

• Discussão sobre a proposta do trabalho. 

• Planejamento do trabalho e das atividades. 

• Levantamento bibliográfico (pesquisa, leitura e fichamento do material analisado).  

• Elaboração do sumário provisório. 

• Oferta de Curso pela Coordenação de Pesquisa sobre Comitê de Ética em 

Pesquisa (março). 

• Oferta de Curso pela Supervisão de Monografias/TC para formatação de artigo e 

do TC. 

ABRIL - JUNHO 

02/04 a 14/06 

 

• Orientação sobre metodologia para desenvolvimento do trabalho/atividade. 

• Início do desenvolvimento do trabalho (de acordo com cronograma individual 

designado pelo orientador (a)). 

15/06 a 18/06 • Período de entrega, via portal, do relatório sobre o conteúdo do Trabalho de 

Curso.  

 
Observações:  

• O grupo, com o aval do seu orientador, deverá entregar o relatório sobre o 

conteúdo do Trabalho de Curso, entre os dias 15 (quinze) e 18 (dezoito) de 

junho de 2020. 

• Os grupos de alunos deverão entregar o sumário provisório, introdução provisória, 

fundamentação teórica do TC e as referências utilizadas, com a observação do 

Manual de Normalização de Apresentação de Monografias e Trabalhos de Curso 

da Toledo Prudente (2020) para que seja possível iniciar a parte prática/técnica do 

trabalho (pesquisa de campo), se houver, via Toledo Portal Universitário. 

• A entrega do respectivo relatório pelo grupo de alunos via Toledo Portal 

Universitário e a análise do orientador com o conceito aprovado/reprovado são 

condições indispensáveis para o prosseguimento da orientação no semestre 

seguinte em TC II.  



 
 

 

19/06 a 23/06 • Atribuição do conceito aprovado ou reprovado do relatório, pelo orientador, via 

portal. 

JULHO 

 

• Rematrícula em Trabalho de Curso I para os alunos dos grupos que não 

cumpriram a entrega do relatório ou obtiveram neste o conceito reprovado. 

• Matrícula em Trabalho de Curso II para os alunos dos grupos que tiveram seus 

relatórios aprovados. 

 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 

 

SUPERVISÃO DE MONOGRAFIAS/TC - CARLA DESTRO 

 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

MANHÃ 9H – 12H 
 

9H – 12H 
 

9H – 12H 

TARDE 13H – 17H 13H – 17H 13H – 17H 13H – 17H  

NOITE 
 

19H – 21H 
 

18H – 21H 
 

 

 
  

Realizar agendamentos pelo telefone: (18) 3901-4004. 

 

 


