Regulamento das Unidades Curriculares Monografia I e Monografia II do curso de Ciências
Econômicas
(aprovado em 24/11/2015)
Monografia I

Capítulo I – Dos objetivos e da carga horária de Monografia I
Art. 1 - A Unidade Curricular Monografia I totaliza 60 horas/aula presenciais e tem o objetivo
de auxiliar os alunos na elaboração do Projeto de Monografia.
Art. 2 – Somente poderá se matricular em Monografia I o aluno que tiver cumprido no mínimo
60% (excluindo-se a carga horária referente às atividades complementares) da carga horária
total do curso de Ciências Econômicas.

Capítulo II – Da estrutura do Projeto de Monografia
Art. 3 - O Projeto de Monografia deverá ser composto pelos seguintes itens:
a) Introdução
b) Revisão preliminar da bibliografia relevante
c) Problema e hipótese
d) Objetivos e justificativas
e) Metodologia de análise proposta
f) Discussão sobre a base de dados, quando pertinente
g) Fases e Cronograma para realização do projeto.
h) Resultados esperados
i) Bibliografia
Parágrafo único - Exceções a esta estrutura serão aceitas SE aprovadas pelo Professor
responsável pela Unidade Curricular Monografia I e pelo Professor orientador do projeto.

Capítulo III – Dos prazos da Monografia I
Art. 4 - No início do semestre letivo, será fornecido pelo docente responsável pela unidade
curricular aos alunos um Cronograma/Calendário de Atividades, onde constará data para
entrega do nome do orientador (via Formulário I), data para a entrega de versão preliminar do
projeto e data para entrega do projeto final.

Parágrafo 1 - O docente responsável pela Unidade Curricular Monografia I poderá incluir outras
etapas no cronograma caso julgue necessário.
Parágrafo 2 - Não haverá extensão de prazo para qualquer uma destas atividades e a não
entrega das atividades acarretará na reprovação do estudante.

Capítulo IV – Da orientação do Projeto de Monografia
Art. 5 – Cabe ao professor orientador a orientação quanto ao tema (conteúdo e bibliografia).
Art. 6 - Cabe ao aluno escolher um professor da Escola Paulista de Política, Economia e
Negócios (EPPEN) para orientar o Projeto e a Monografia final.
Art. 7 - Cada professor poderá ter no máximo 5 (cinco) orientações simultâneas, incluindo
Projetos de Monografia e Monografia Final;
Art. 8 - A mudança de orientador poderá ser solicitada tanto pelo aluno quanto pelo orientador
a qualquer momento. A mudança deve ser comunicada ao docente responsável por
Monografia I (via Formulário I).
Art. 9 - Espera-se interação entre orientador e orientando na elaboração do Projeto de
Monografia. É dever do aluno procurar o professor orientador para as sessões de orientação.
Art. 10 – É responsabilidade do orientador acompanhar as tarefas realizadas pelo aluno para a
elaboração do Projeto de Monografia.
Art. 11 - É dever do orientador verificar e alertar o aluno de maneira a evitar o plágio no
Projeto de Monografia, conforme Código de Boas Práticas Científicas da Fapesp (2012).

Capítulo V – Da avaliação em Monografia I
Art. 12 – Cabe ao docente responsável pela Unidade Curricular Monografia I a avaliação do
discente na Unidade curricular.
Art. 13 – A avaliação deverá levar em conta, no mínimo, os seguintes critérios:
comparecimento do orientando às reuniões de orientação, atendimento às determinações do
orientador, qualidade da pesquisa e do texto apresentado.
Art. 14 – Para aprovação na Unidade Curricular o aluno deverá comparecer a 75% das aulas e
obter média igual ou superior a 6 (seis).
Art. 15 - Fica a critério da Comissão do Curso de Ciências Econômicas decidir se o projeto de
monografia deverá ser apresentado em um seminário ao final do semestre letivo organizado
pelo professor responsável pela Unidade Curricular Monografia I.

Monografia II

Capítulo VI – Dos objetivos e da carga horária de Monografia II
Art. 16 - A Unidade Curricular Monografia II, sem aulas presenciais, tem como objetivo
principal a elaboração da Monografia Final.
Art. 17 - A unidade curricular Monografia II tem como pré-requisito a aprovação em
Monografia I.

Capítulo VII – Da estrutura da Monografia Final
Art. 18 - A Monografia Final deverá ser composta de:
a) Sumário
b) Introdução
c) Revisão bibliográfica
d) Metodologia de análise
e) Material de análise, incluindo base de dados (quando pertinente)
f) Resultados
g) Considerações Finais
h) Referências
i) Anexos e apêndices, quando for o caso.
Parágrafo único - Exceções a esta estrutura serão aceitas SE aprovadas pelo professor
responsável pela Unidade Curricular Monografia II e pelo professor orientador da Monografia.

Capítulo VIII – Dos prazos da Monografia II
Art. 19 – Ao início do semestre letivo os alunos receberão Cronograma de Atividades que
incluirá, no mínimo, data de entrega de versão preliminar da Monografia e data de entrega da
versão final.
Parágrafo único - Não há extensão de prazo para qualquer uma destas atividades.

Capítulo IX – Da orientação da Monografia Final

Art. 20 – Conforme Artigo 7 deste Regulamento, cada professor poderá ter no máximo 5
(cinco) orientações simultâneas, incluindo Projetos de Monografia e Monografia Final.
Art. 21 - Espera-se interação entre orientador e orientando na elaboração da Monografia Final.
É dever do aluno procurar o professor orientador para as sessões de orientação.
Art. 22 – É responsabilidade do orientador acompanhar as tarefas realizadas pelo aluno para a
elaboração da Monografia Final.
Art. 23 – É dever do orientador verificar e alertar o aluno de maneira a evitar o plágio na
Monografia final , conforme Código de Boas Práticas Científicas da Fapesp (2012).

Capítulo X – Da entrega da Monografia Final
Art. 24 – Cabe ao professor orientador e ao professor responsável pela UC a decisão sobre se o
aluno está apto a defender a Monografia Final.
Parágrafo único - A não entrega de documentos no prazo estabelecido no calendário de
atividades de Monografia II acarretará na impossibilidade de defender a monografia.
Art. 25 – O professor orientador será responsável por definir a composição e horário e data da
banca examinadora.
Art. 26 - A Monografia Final deverá ser entregue por meio eletrônico ao professor orientador,
bem como sua autorização de divulgação (em formulário próprio).

Capítulo XI – Da avaliação em Monografia II
Art. 27 – A Monografia Final será avaliada por meio de defesa perante banca examinadora. A
defesa da Monografia Final consistirá de exposição oral realizada pelo aluno e arguição pela
banca.
Art. 28 - A banca examinadora será composta por 2 (dois) membros: o professor orientador,
que a preside; e 1 (um) professor examinador, podendo este ser interno ou externo à
Universidade.
Art. 29 - Cada membro da banca avaliará o trabalho com notas de 0 a 10 (atribuídas em pontos
e meios pontos) levando-se em conta: o domínio do conteúdo, a metodologia utilizada, a
apresentação oral e a norma culta do português contemporâneo expressa no texto.
Art. 30 - A nota na Unidade Curricular Monografia II será igual à média aritmética simples das
notas atribuídas pelos membros da banca. Os alunos deverão obter média igual ou superior a
6,0 para serem aprovados.

Capítulo XII – Da reavaliação em Monografia II

Art. 31 - O aluno que não obtiver a nota mínima de aprovação poderá submeter-se a
reavaliação no mesmo período letivo, uma única vez.
Art. 32 - A reavaliação será realizada pela mesma banca que definirá a sua forma e o prazo, o
qual não deverá ultrapassar 7 (dias) corridos.
Capítulo XIII – Disposições Gerais
Art. 33 - Casos omissos a este regulamento serão avaliados e resolvidos pela Comissão do
curso de Ciências Econômicas.
Art. 34 – O Projeto de Monografia e a Monografia Final deverão estar de acordo com o Manual
de normalização de trabalhos acadêmicos/Universidade Federal de São Paulo. Biblioteca da
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 2. ed. - Guarulhos: Biblioteca da Escola de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2012.
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Formulário I
INDICAÇÃO DE ORIENTADOR E TEMA

Eu,

professor(a)__________________________________________________________

__________________________________________________________________ ,
declaro

que

aceito

orientar

o(a)

aluno(a)

____________________________________________________________________________, matrícula
no____________________________na elaboração
do Projeto de Monografia, na elaboração da Monografia Final, bem como presidir a sessão da defesa da
Monografia Final, de acordo com a Regulamento das Unidades Curriculares Monografia I e Monografia
II do curso de Ciências Econômicas.
O tema da Monografia é___________________________________________________________
Co-orientador:
Local e data:
Assinatura do orientador:

Recebi

do

______________________________________________________o
Formulário I, referente à escolha do orientador e do tema de seu trabalho.
Data
_____________________________________________
Assinatura da Secretaria

aluno
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Formulário II
APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE MONOGRAFIA
Aluno:
RA:
Email:
Recebi
do
aluno
acima
o
projeto
________________________________________________________________
____________(título do Projeto de Monografia)
e concordo em continuar a orientação para conclusão da Monografia Final.
Nota do orientador:
Frequências às sessões de orientação (em %):
Local e data:
Assinatura do orientador:

Recebi

do

aluno

______________________________________________________o
Formulário II, referente à entrega do Projeto de Monografia.
Data
_____________________________________________
Assinatura da Secretaria
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Formulário III
AVALIAÇÃO DA MONOGRAFIA FINAL
Aluno:
RA:
Email:
Título da Monografia Final:
Orientador:
Banca Examinadora:

Nota

Assinatura:

Frequência

Média final:

Local e data:
Assinatura do Orientador:

Recebi

do

aluno

______________________________________________________o
Formulário III, referente à entrega da Avaliação da Monografia Final.
Data
_____________________________________________
Assinatura da Secretaria
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FORMULÁRIO IV
PRESENÇA EM SESSÃO DE ORIENTAÇÃO

NOME: _________________________________________________________________
RA: _____________________________________________________________________
E-MAIL: __________________________________________________________________
TÍTULO DA MONOGRAFIA: _________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

DATA DA ORIENTAÇÃO: ____________________________________________________
DECLARO QUE O ALUNO(A) ESTEVE PRESENTE NA SESSÃO DE ORIENTAÇÃO DA MONOGRAFIA
NO DIA _____________________.

ORIENTADOR:
Assinatura do Orientador:
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Formulário V
CONFIRMAÇÃO DE CONTINUIDADE NA ORIENTAÇÃO
Eu,

professor(a)__________________________________________________________

__________________________________________________________________ ,
declaro

que

aceito

orientar

o(a)

aluno(a)

____________________________________________________________________________,
matrícula no____________________________na elaboração da Monografia Final, bem como
presidir a sessão da defesa da Monografia Final, de acordo com a Regulamento das Unidades
Curriculares Monografia I e Monografia II do curso de Ciências Econômicas.
O tema da Monografia é___________________________________________________________
Co-orientador:
Local e data:
Assinatura do orientador:

Recebi

do

aluno

______________________________________________________o
Formulário IV, referente à continuidade da orientação da Monografia Final.
Data
_____________________________________________
Assinatura da Secretaria

