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CONDUÇÃO: A condução e todos os trâmites devem ser cumpridos através do Sistema 

Integrado de Processos (SIP) da PRG. Os/as estudantes, orientadores/as e a coordenadora da 

disciplina terão acesso ao sistema para a execução dos passos necessários. Toda a tramitação será 

discutida com os estudantes na reunião agendada pela coordenadora da disciplina, no dia 05/04 

(quinta-feira), às 8:00h, no anfiteatro DBI02. A presença nessa reunião é obrigatória para 

todos/as matriculados/as, inclusive para os que já participaram em semestre anterior. 

 

AVALIAÇÃO: O desempenho acadêmico do/a estudante na disciplina Monografia de 

Conclusão de Curso (PRG 312) será resultado da avaliação do documento escrito (50%), da 

defesa pública (30%) e do seminário apresentado perante a banca examinadora (20%). Para cada 

descumprimento de prazo (registro da monografia e upload da versão final) ou ausência na aula 

presencial do dia 05/04 acarretarão redução de 5% na nota final.  

 

DATA ATIVIDADES A SEREM CUMPRIDAS PELO ESTUDANTE  

05/04/18 

(quinta-feira) 

Reunião com a coordenadora da disciplina, às 8:00h, no Anfiteatro DBI02, 

no prédio central do DBI, para tratar da dinâmica da disciplina, da tramitação 

via SIP e das normas de redação da monografia. 

28/04/18 

DATA LIMITE para registro online da Monografia (Orientador e Plano de 

Trabalho) no SIP 

 

Até 05 dias 

úteis antes da 

data da defesa 

Registro da apresentação da monografia (Título, banca, data, local e versão do 

documento para a banca) no SIP 

 

07/07/18 

RECOMENDADAÇÃO DE DATA LIMITE para a defesa da Monografia 

de Conclusão de Curso. 

 

14/07/18 
DATA LIMITE para upload da versão final da monografia e da ata de defesa 

no SIP 

17/07/18 DATA LIMITE para homologação da versão final pelo orientador no SIP. 

 


