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METODOLOGIA DE ENSINO 

Trata-se de uma UC de 120 h/a que, na matriz curricular do curso de graduação em Ciências 

Econômicas, já é oferecida regularmente de forma não-presencial. 

Descrição do desenvolvimento das atividades: 

Os alunos deverão manter sessões de orientações virtuais com os professores orientadores, o que 

deverá ser comprovado de acordo com instruções que lhes serão fornecidas via e-mail da Pasta Verde 

e/ ou Moddle. 

O acompanhamento das atividades remotas será feito por meio da entrega, por e-mail, de partes da 

Monografia final conforme calendário estabelecido. 

De acordo com o regulamento de monografia, será disponibilizado calendário para entregas de partes 

da Monografia final.  

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Serão avaliados os seguintes critérios: o domínio do conteúdo, a metodologia utilizada, a apresentação 

oral e a norma culta do português contemporâneo expressa no texto. 

A Monografia Final será avaliada por meio de defesa perante banca examinadora. A defesa da 

Monografia Final consistirá da exposição oral realizada pelo aluno e arguição pela banca (em encontro 

via google meet). 

A banca deverá ser formada de acordo com o Regulamento de Monografia do curso de Ciências 

Econômicas da Unifesp. 

O conceito final da unidade curricular “cumprido/não cumprido” 

O regulamento de monografia e os formulários estão disponíveis em: 

 http://www.unifesp.br/campus/osa2/graduacao/cursos-de-graduacao/ciencias-economicas  

Os formulários orientação e as etapas do projeto devem ser enviados para o e-mail: 
monografia.economia.unifesp@gmail.com 
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Cronograma de entregas 

 

02 de dezembro Entrega do formulário V – Confirmação de continuidade da 

orientação + entrega de comprovante de cadastro do projeto no 

Comitê de Ética em Pesquisa (número CEP) 

23 de dezembro a 03 

de janeiro 
RECESSO 

08 de janeiro  Entrega do 1º capítulo da Monografia 

08 de fevereiro Entrega da versão preliminar da Monografia (para prof. 

Responsável pela UC (monografia.economia.unifesp@gmail.com) 

e para prof. Orientador) 

15 a 20 de fevereiro CARNAVAL (13 a 17 de fevereiro) 

22 de fevereiro a 05 

de março 

Bancas de defesa da Monografia e encaminhamento do formulário 

de defesa* 

Até 08 de março  Depósito da versão final da Monografia. 

* encerramento do semestre em 03/03/2021 


