NEPE - CRONOGRAMA MONOGRAFIA/TC II – 2017.2
DATAS

ATIVIDADES
AGOSTO – SETEMBRO







Orientações
Discussão sobre a proposta do trabalho.
Planejamento do trabalho e das atividades.
Término da pesquisa de campo (parte prática/técnica), se o caso.
Sumário e Introdução.
Orientar o aluno a concluir, resumindo e argumentando a reunião de ideias
desenvolvidas no decorrer do trabalho.
 Elaboração da Conclusão de toda a reflexão construída.
 Elaboração do Resumo, Abstract e Conclusão – observar o Manual de Normalização
01/08 a 27/09
do Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente para a
elaboração destes tópicos.
 Formatação final da Monografia/TC.
 Correção da escrita.
 Revisão final da Monografia.
 Oferta de Cursos desenvolvidos pelo NEPE para formatação da monografia e
apresentação da Monografia/TC.
 Providenciar documentação da banca examinadora (documentos disponíveis no
portal em documentos diversos); Examinador externo – especialista, mestre ou
doutor.
OUTUBRO - NOVEMBRO
 Entrega, no Portal, da Monografia (em uma via em formato .doc e .pdf) e dos
seguintes documentos para formalização da banca de defesa de Monografia:
- Indicação dos Examinadores;
- Mini Currículos (quando examinador não for docente da Toledo/PP);
- Declaração do examinador que não possui vínculo com o aluno (a);
- Requerimento para agendamento da data da defesa.
02/10 a 30/10
 Análise pelo Programa de Detecção de Plágio.
 No caso de parágrafos irregulares, o aluno perderá 0,5 (meio) ponto por parágrafo
Atenção!!!
comprometido, até o limite de 4 (quatro) parágrafos.
 O aluno estará, automaticamente, reprovado em Monografia II 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.
Observações:
 O aluno deve distribuir as vias impressas da Monografia aos bancas examinadores,
com antecedência mínima de 7 (sete) dias, sob pena de cancelamento da defesa.
 Uma via deverá ser entregue ao NEPE antes do dia da defesa.
 Em caso de Monografia de Mérito, o orientador deverá fazer a respectiva indicação,
no Ofício de Liberação. (O NEPE toma as providências cabíveis).

16/10 a 30/11

Período de Defesa das Monografias


10/12



DEZEMBRO
Caso a Monografia tenha sido indicada para compor o acervo da Biblioteca, o aluno
terá o prazo de 30 (trinta) dias, após a data da defesa, para entregar no NEPE uma
cópia digital da Monografia/TC, contendo as modificações sugeridas pela Banca
Examinadora.
Rematrícula em Monografia/TC II em caso de reprova.

CURSOS AGENDADOS:
29/08

DIREITO E

CUPERTINO

Como Elaborar Projeto de Pesquisa

SERVIÇO

17H30 ÀS 19H00

SOCIAL
06/09

20/09

21/09

TODOS OS

CUPERTINO

Como Elaborar Artigo Científico

CURSOS

17H30 ÀS 19H00

DIREITO

CUPERTINO

Formatação e Apresentação da

17H30 ÀS 19H00

Monografia

SERVIÇO

SALA DE PROJEÇÃO

Formatação e Apresentação do

SOCIAL

17H30 ÀS 19H00

Trabalho de Curso

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
SUPERVISÃO DE MONOGRAFIAS/TC - CARLA DESTRO

MANHÃ

SEGUNDA

TERÇA

9H – 12H

9H - 12H

TARDE

NOITE

18H – 22H

18H – 22H

QUARTA

QUINTA

SEXTA

9H – 12H

13H – 17H

9H – 12H
Atendimento
Exclusivo para
Monografia/TC
14H – 17H

18H – 21H
Atendimento
Exclusivo para
Monografia/TC

