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De 25/08 a 31/08 

 

 Acessar o sistema de monografias no site do IE, com login e senha da DAC: 

https://www8.eco.unicamp.br/ProcedimentosGraduacao/ e em seguida: 

o  preencher o nome do orientador, o tema, o título do trabalho e a linha de 

pesquisa; 

o fazer up-load do projeto desenvolvido em técnicas de pesquisa;   

o atualizar no sistema possível troca de orientador e/ou do tema. 

 Solicitar à Comissão de Graduação (grad@eco.unicamp.br) autorização para ter 

como orientador Professores de outras unidades (UNICAMP) ou Doutorandos (IE-

UNICAMP). 

 

Até 30/10 

(Segunda-feira) 

(impreterivelmente) 

 

O(a) aluno(a) deverá fazer  up-load da sua  monografia parcial no sistema para análise do 

seu orientador, também deverá enviar o trabalho ao seu orientador por e-mail; 

 O orientador deverá acessar o sistema de monografias no site do IE, com login e 

senha da DAC, preencher o PARECER PARCIAL com a respectiva nota. 

 

 

 

 

23/11 

(Quinta-feira) 

Reunião com a Comissão de Graduação para avaliação do andamento dos trabalhos. 

Para a reunião, foi estabelecido o seguinte horário: 

Das 17h00 às 20h00 

A Nota Parcial é calculada da seguinte forma:  

NP = NO + NCG 

                  2 

 

 

 

 

De 21/11 a 04/12/17 

O(a) aluno(a) deverá fazer  up-load da sua  monografia no sistema para análise do seu 

orientador, também deverá enviar o trabalho ao seu orientador por e-mail; 

Se houver correções sugeridas pelo orientador, o aluno deverá atualizar a monografia no 

sistema com as devidas alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 27/11 a 11/12/17 

 O orientador deverá acessar o sistema de monografias no site do IE, com login e 

senha da DAC, analisar o trabalho do seu “orientando” e atribuir a nota do PARECER 

FINAL. 

A Média Final será calculada da seguinte forma: 

Média Final=0,4Nota Parcial+0,6Nota Final  

 

 

Onde:  

NP = Nota Parcial 

NO = Nota Orientador 

NCG = Nota Comissão de Graduação 

Onde:  

MF = Média Final 

NFO = Nota Final do Orientador 

NP = Nota Parcial 

https://www8.eco.unicamp.br/ProcedimentosGraduacao/

