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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU –  

APRESENTAÇÃO DE MONOGRAFIAS 
 

Para estar apto a apresentar a Monografia o aluno deverá ter cursado com aprovação 

todas as disciplinas da Grade do Curso. 

 

As apresentações de Monografias deverão ocorrer dentro do período letivo 

correspondente, de acordo com o Calendário Escolar:  

https://www.dac.unicamp.br/portal/calendario 
 

Para marcar a Monografia o aluno deverá antes procurar o Orientador ou o Coordenador 

do Curso. 

 

As Bancas Examinadoras deverão ser compostas pelo Orientador e por um membro com 

o título de doutor. O Orientador deverá estar credenciado no Programa e o membro 

poderá ser interno ou externo à UNICAMP. 

 

Na impossibilidade de participação do Orientador, a CPG poderá indicar um substituto. 

 

É de responsabilidade exclusiva do aluno/orientador realizar o convite e obter a 

confirmação de participação do membro da banca. A Secretaria não faz contato prévio 

com as partes, nem compatibiliza agendas. 

 

De acordo com o Parecer n.1258/2019 da Procuradoria Geral da UNICAMP, docentes da 

UNICAMP em férias, licença ou afastamento não poderão participar de reuniões, de 

bancas ou assinar documentos. 

 

Não poderá haver qualquer relação de parentesco entre todos os envolvidos na 

apresentação (avaliador, orientador e aluno), assim como deverão ser observadas 

quaisquer outras situações contrárias ao princípio da impessoalidade. 

 

Recomenda-se a leitura do Capítulo V da Deliberaçao CONSU-A-10/2015, de 

11/08/2015. https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=3862 
 

Quando for necessário o encaminhamento da cópia (eletrônica ou impressa) da 

Monografia ao membro da Banca Examinadora, será de responsabilidade exclusiva 

do  aluno e de seu orientador. 

 

Será de responsabilidade exclusiva do aluno o upload da versão final completa e 

dentro das especificações exigidas pela Universidade. 
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AGENDAMENTO: 

 

O agendamento será realizado exclusivamente pelo aluno através do sistema de 

marcação de Monografias gerenciado pela DAC. O agendamento deverá ser realizado 

no mínimo com 15 dias de antecedência. Recomendamos a observação de uma margem 

de segurança, evitando-se prejuízos por conta de eventuais problemas de sistema. 

 

Tutorial para agendar a Monografia: 
 

https://www.dac.unicamp.br/portal/tutoriais-dgva/tutorial-tccmonografia/alunos 

 

 

 

Secretaria de Pós-Graduação, 08 de outubro de 2021. 
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