
 
 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS (NEPE) 

SUPERVISÃO DE MONOGRAFIAS/TC 

 

CRONOGRAMA TC I – ENGENHARIA CIVIL – 2021.2 

 

DATAS ATIVIDADES 

AGOSTO - OUTUBRO 

02/08 a 24/10 

Trabalho de Curso I  

➢ Início das Orientações - contate seu orientador o mais rápido 

possível 

➢ Discussão sobre a proposta do trabalho 

➢ Planejamento do trabalho e das atividades 

➢ Realização de pesquisa de campo (parte prática/técnica), se o caso  

➢ Orientar o aluno a concluir, resumindo e argumentando a reunião de 

ideias desenvolvidas no decorrer do trabalho 

➢ Desenvolvimento do Anteprojeto contendo: 

a) Tema do Trabalho 

b) Fundamentação Teórica 

c) Justificativa da Pesquisa 

d) Metodologia 

e) Objetivos Gerais e Específicos 

f) Conclusão Preliminar 

g) Referências (no mínimo três referências específicas); e 

h) Representação gráfica, se houver (como anexo). 

➢ Observar o Manual de Normalização do Centro Universitário Antônio 

Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente (2020/2021) para a 

elaboração destes tópicos. 

➢ Correção da escrita. 

 

➢ Oferta de Cursos desenvolvidos pela Supervisão de Monografias/TC 

 

➢ Providenciar convite das bancas e agendamento das datas (os 

dados serão solicitados no momento de envio do TC 

 

OUTUBRO - NOVEMBRO 

25/10 a 16/11 

 

Atenção!!! 

• Entrega, no Portal, do TC (em uma via em formato .doc e .pdf) e das 

seguintes informações para formalização da banca de defesa de TC: 

 Indicação do Examinador 

 Mini Currículo (quando examinador não for docente da Toledo/PP) – 

coletar dados e preencher no portal 

 Agendamento da data da defesa – respeitar no mínimo 7 dias do dia do 

depósito 



 
 

 

 

➢ Em caso de erro no envio do trabalho – realizar print da tela (com dia e hora) 

e comunicar o erro imediatamente pelo e-mail: nepe@toledoprudente.edu.br. 

 

➢ Análise pelo Programa de Detecção de Plágio. 

• No caso de parágrafos irregulares, o aluno perderá 0,5 (meio) ponto por 

parágrafo comprometido, até o limite de 4 (quatro) parágrafos.  

• O aluno estará, automaticamente, reprovado em TC I se houver o 

comprometimento em mais de 04 (quatro) parágrafos do trabalho - 

independentemente da nota atribuída pelo orientador - devendo fazer 

rematrícula, nesta disciplina, no semestre seguinte. 

• Publicação das datas de defesas na aba de Pesquisa, no site da Toledo 

Prudente 

 

Observações: 

 

• O aluno deve distribuir as vias (física ou digital) do TC aos Examinadores 

com, no mínimo, 7 (sete) dias de antecedência, sob pena de cancelamento da 

defesa. 

• Em caso de Monografia de Mérito, o orientador deverá fazer a respectiva 

indicação, no Ofício de Liberação - portal (O NEPE toma as providências 

cabíveis). 

• As bancas serão preferencialmente pelo sistema remoto. Orientações serão 

disponibilizadas oportunamente, de acordo com o plano de retomada.  

• TC I não é indicado para publicação. 

 

03/11 a 02/12 
Período de Defesa dos Trabalhos de Curso 

Vedado o agendamento nos dias 23 e 24 de novembro (Conecta) 

DEZEMBRO 

 
• Rematrícula em TC I em caso de reprova. 

• Matrícula em TC II em caso de aprovação 

 
 

 

Para agendamento de atendimentos individuais com a Supervisão de Monografias: 

 

Telefone: (18) 3901-4004 

 

E-mail: nepe@toledoprudente.edu.br 
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