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Atividades Síncronas: 18.11.2020/ 13.01.2021/ 03 e 10.02.2021.  

METODOLOGIA DE ENSINO 

A unidade curricular terá 60h., sendo 08h/aula presenciais ministradas entre 18 de novembro e 02 e 

13 de março de 2020. as demais horas aulas ministrada no formato de ades remotas(sendo destas 4 

horas destinadas ao congresso acadêmico da Unifesp) 

- Serão disponibilizados aos alunos, via e-mail (Pasta Verde e google meet), textos e material didático 

(apresentações, vídeos de palestras, debates e aulas) disponíveis on-line que possam auxiliá-los na 

compreensão dos temas pertinentes à UC; 

- Os alunos também deverão manter sessões de orientações virtuais com os professores orientadores, 

o que deverá ser comprovado de acordo com instruções que lhes serão fornecidas. 

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

Projeto de Monografia conforme calendário estabelecido 

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

atividades as quais, por sua vez, comporão o Projeto de Monografia. 

- A presença será avaliada por meio das entregas das atividades solicitadas e pela comprovação das 

sessões de orientação com o professor orientador.  

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Serão avaliados os seguintes critérios: capacidade de problematização de tema científica, capacidade 

de elaboração do projeto de pesquisa.  

A avaliação será feita por meio de entrega do projeto de pesquisa (em etapas). 

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 de presença em orientação devem ser enviados para o e-mail: 
monografia.economia.unifesp@gmail.com 
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Cronograma de aulas semanais 

 

Semana Conteúdo programático 

1 18 de novembro Aula Síncrona:  

Apresentação (regulamento, calendário, dinâmica). 

Boas Práticas Científicas. 

2 23 a 28 de novembro Delimitação do tema, problema e hipótese. 

3 30 de novembro a 05 

de dezembro 

Levantamento de bibliografia e fontes. 

Entrega Formulário I  

Leitura e redação do projeto 

4 07 a 12 de dezembro Discussão bibliográfica, justificativa, método e objetivos.  

Plágio. 

Leitura e redação do projeto 

5 14 a 19 de dezembro Estruturação do projeto e da pesquisa.  

Redação do projeto 

6 23 de dezembro a 03 

de janeiro 
RECESSO 

7 04 a 09 de janeiro Redação do projeto 

8 13 de janeiro Aula Síncrona:  

Orientações individuais 

9 20 de janeiro Redação do projeto 

10 25 a 30 de janeiro  Entrega 1a versão do Projeto de Monografia 

11 03 de fevereiro Aula Síncrona:  

Seminários 

12 10 de fevereiro Aula Síncrona:  

Seminários 

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

14 24 de fevereiro Entrega da versão final do projeto* 

* encerramento do semestre em 03/03/2021 


