
 
 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS (NEPE) 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

CRONOGRAMA MONOGRAFIA I – DIREITO – 2022.1 

 

DATAS ATIVIDADES 

FEVEREIRO – MARÇO 

01/02 a 31/03 

• Início das orientações  

• 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. 

 

ABRIL - JUNHO 

01/04 a 12/06 

 

• Orientação sobre metodologia para desenvolvimento do trabalho/atividade. 

• Formulação provisória do artigo científico (tema; justificativa e relevância social do 

tema; divisão dos tópicos, proposições e direção teórico-metodológica, se houver). 

• Início do desenvolvimento do trabalho (construção do texto do artigo científico) 

• Oferta de Cursos desenvolvidos pela Supervisão de Monografias/TC. 

 

13/06 a 17/06 • Período de entrega, via portal, do artigo científico sobre o conteúdo da Monografia  

 Observações:  

• O aluno, com o aval do seu orientador, deverá entregar o artigo científico sobre o 

conteúdo da monografia, entre os dias 13 (treze) de junho a 17 (dezessete) de junho 

de 2022. 

• O artigo científico deverá: 

- Seguir o Manual de Normalização do Centro Universitário Antônio Eufrásio de 

Toledo de Presidente Prudente (ABNT) – ano 2020/2021 (disponível no portal 

universitário) 

- Ter, no mínimo, 15 (quinze) páginas. 

- E ser enviado eletronicamente ao Portal Universitário. 

• A entrega do respectivo artigo pelo aluno via Portal Universitário, a análise pelo 

orientador e nota igual ou superior a 7,0 (sete) são condições indispensáveis para o 

prosseguimento da orientação no semestre seguinte. 

 

➢ Em caso de erro no envio do trabalho – realizar print da tela e comunicar o erro 

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

 

➢ A ausência de depósito no prazo estipulado levará à reprova automática do aluno, 

que deverá cursar a disciplina novamente. 
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• Os artigos científicos passarão pelo Sistema 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 Monografia 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. 

 

18/06 a 22/06 • Atribuição de nota do artigo, pelo orientador, via portal. 

23/06 a 30/06 • Período de análise dos artigos científicos pelo Programa de Detecção de Plágio e pela 

Supervisão de Monografias/TC. Liberação das Notas ou Comissão de Plágio. 

JULHO 

 

• Rematrícula em Monografia I para os alunos que não cumpriram a entrega do artigo 

científico, obtiveram nesta nota inferior a 7,0 (sete) ou desistiram da disciplina – novo 

envio de projeto de monografia após a rematrícula. 

• Matrícula em Monografia II para os alunos que foram aprovados em Monografia I. 

Migram para o mesmo orientador de forma automática (quando a disciplina for cursada 

em sequência). 

 
 

 

 

Contato do NEPE: 

 

Telefone: (18) 3901-4004 

 

E-mail: nepe@toledoprudente.edu.br 
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