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De 01/04 a 02/05 

 

 

 

PROPOSTA DE TRABALHO (TRABALHO PARCIAL) 

✔ O (a) aluno (a) deverá realizar o cadastro da proposta no sistema com o trabalho parcial 

desenvolvido no semestre vigente até a data limite para upload da proposta (02/05), consulte 

seu/sua orientador (a) para alinhar essa questão. 

✔ Sugerimos que seja utilizado o template de monografias, disponível no site da graduação e da 

biblioteca. 

      ACESSO AO SISTEMA 

✔ Acessar o sistema de monografias no SIGA/DAC, com login e senha da DAC: 

DAC -> Estudantes -> SIGA -> Vida Acadêmica -> Visualizar Dados dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso; 

o Preencher os dados exigidos pelo sistema; 

o Fazer upload da proposta de trabalho (trabalho parcial); 

o Informar o nome do (a) orientador (a) na capa do trabalho. 

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

professores de outras unidades (UNICAMP) ou doutorandos (IE-UNICAMP). 

 

De 09/05 a 16/05 
O (a) orientador (a) deverá acessar o sistema de monografias no SIGA/DAC, com login e senha da DAC, em seguida 

VALIDAR A PROPOSTA DE TRABALHO do (a) aluno (a). 

 

De 13/06 a 19/06 

 

O (a) aluno (a) deverá fazer upload da sua monografia finalizada no sistema SIGA/DAC e agendar a 

data/horário/local da apresentação do seu trabalho. 

A data de apresentação será de 28/06 a 08/07, portanto o (a) aluno (a) deverá escolher uma data dentro desse 

prazo. 

 
 

 

De 20/06 a 27/06 

 

 

✔ O (a) orientador (a) deverá acessar sistema de monografias no SIGA/DAC, com login e senha da DAC, 

analisar o trabalho do (a) aluno (a) e verificar se está apto (a) para a apresentação final. 

 

 

De 28/06 a 08/07 

 

✔ Período para APRESENTAÇÃO FINAL da Monografia mediante Banca Examinadora composta por: 

orientador (a) e um (a) professor (a) convidado (a). 

✔ Período para solicitar à Comissão de Graduação (grad@eco.unicamp.br) a inclusão de professores de 

outras unidades (UNICAMP) ou doutorandos (IE-UNICAMP) na banca de monografia como “convidados”. 

1º SEMESTRE 
DE 2022 

 

https://www.eco.unicamp.br/biblioteca/index.php/servicos/servico-de-referencia/normalizacao-de-trabalhos-academicos


De 28/06 a 14/07 

PERÍODO PARA SOLICITAÇÃO DA FICHA CATALOGRÁFICA 

Após a apresentação final da monografia, o (a) aluno (a) poderá fazer a solicitação da ficha catalográfica por meio 

do formulário eletrônico, desde que não haja mais correções nos seguintes itens: capa, folha de rosto, folha de 

aprovação, título do trabalho, resumo e palavras-chave.  

Desta forma, o pedido da ficha catalográfica poderá ser feito antes de possíveis correções na versão final da 

monografia. 

O prazo para atendimento é de 2 a 7 dias úteis e serão entregues por ordem de solicitação. 

Importante: Ao solicitar a ficha catalográfica, verifique se ainda possui algum livro emprestado, pois será 

necessário efetuar as devoluções antes de cessar seu vínculo com a UNICAMP. 

 

 

 

 

Até 15/07 

 

 

NOTA DA APRESENTAÇÃO  

Após a apresentação final da monografia, o (a) orientador (a) deverá acessar sistema de monografias no SIGA/DAC 

e atribuir a NOTA DA APRESENTAÇÃO DO (A) ALUNO (A). 

 

 

De 25/07/22 a 07/08/22 

 

 

 

 

 

PUBLICAÇÃO DO TRABALHO NO SISTEMA SIGA/DAC 

O (a) aluno (a) deverá fazer upload do ARQUIVO FINAL (PDF) da monografia no sistema de monografias do 

SIGA/DAC, e, se houver, com todas as alterações sugeridas pela Banca Examinadora. 

IMPORTANTE: A publicação do trabalho no Repositório da Produção Científica e Intelectual da Unicamp é 

opcional, desde que haja um acordo entre as partes envolvidas (orientador x aluno). 

*** Lembrando que a versão final do trabalho deverá conter a ficha catalográfica após a folha de rosto (pag. 3). 

 

 

 

https://ficha.sbu.unicamp.br/catalogonline2/
https://www.repositorio.unicamp.br/

