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Ementa
A disciplina Monografia é composta de Metodologia Científica (30h) e redação da Monografia (30h)
A Monografia de Conclusão do Curso deverá ser, obrigatoriamente o resultado de uma aplicação prática
de estudos ou trabalhos de campo realizados pelos alunos, em uma das linhas de formação do curso,
podendo ser escolhido:


elaborar um diagnóstico situacional na área pública (caracterização de um problema) e,
posteriormente, apresentar os resultados da aplicação da proposta de intervenção naquela
realidade com a supervisão de um professor orientador.



relatar e apresentar reflexões sobre os resultados de intervenções realizadas pelo aluno, nas
organizações escolhidas, realizadas por intermédio das pesquisas apresentadas nos
seminários temáticos no decorrer do curso,



defender o relatório final de pesquisa científica realizada pelo aluno, como iniciação
científica, que seja resultado de estudo de caso na organização pesquisada.



detalhar as suas vivências e reflexões comparando teoria e prática, ao relatar as experiências
da atuação do aluno em empresa júnior ou escritório modelo de administração,.

Na Monografia, o estudante deverá demonstrar domínio significativo do conteúdo programático do
curso, dos procedimentos metodológicos da pesquisa e das normas técnicas de elaboração de uma
monografia. As monografias aprovados integrarão o acervo do curso, enriquecendo as fontes de pesquisa
para desenvolvimento do pensamento administrativo dos acadêmicos.
A defesa do trabalho será continuada, a cada trimestre, integrando atividades dos Seminários Temáticos
nos encontros presenciais e será assistida por estudantes do curso, disseminando assim as pesquisas
desenvolvidas e a visão holística das organizações.
O trabalho deverá observar as diretrizes dispostas no Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos
da UNILAB, elaborado segundo as normas da ABNT.

A orientação da Monografia poderá ser efetuada por professores do quadro permanente da UNILAB, em
efetivo exercício da atividade docente, podendo o aluno ter professor co-orientador.
A Coordenação de Monografia deverá elaborar calendário para apresentação e entrega da versão final
dos trabalhos, ouvindo os respectivos orientadores e, respeitado o calendário letivo da UNILAB
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