
 

16° PRÊMIO UNIVERSITÁRIO DE MONOGRAFIA DA UNIT 

 

 

1 - TEMA GERAL 

 

O tema geral do 16º Prêmio Universitário de Monografia da Unit é “Inovação e Criatividade 

para o desenvolvimento local ”  
 

2 - DO OBJETIVO DO 16º PRÊMIO UNIVERSITÁRIO DE MONOGRAFIA DA UNIT 

 

O 16º Prêmio Universitário de Monografia da UNIT, instituído pela Universidade Tiradentes, através 

da Coordenação de  Extensão  , foi criado com a finalidade de: 

 

 Focalizar e valorizar o papel do estudante como aquele que busca a qualidade científica no 

processo de aprendizagem; 

 Estimular, entre os estudantes, a formação profissional e humanística, a produção científica, a 

participação na vida acadêmica da Universidade, contribuindo para a produção do conhecimento; 

 Valorizar a pesquisa interdisciplinar a partir do tema gerador, despertando o pensamento 

científico na comunidade universitária, através da investigação e da produção do conhecimento. 

 

3 - DOS PARTICIPANTES 

 

O 16º Prêmio Universitário de Monografia da UNIT destina-se aos alunos de todos os cursos e 

períodos, devidamente matriculados nos cursos de graduação e seqüenciais oferecidos pela 

Universidade Tiradentes. 

 

Cada participante poderá concorrer somente com 1 (um) trabalho. 

 

Cada participante realizará um trabalho contando com a orientação de um professor da Universidade 

Tiradentes. O professor receberá o título de "Professor Orientador."  

 

Os participantes poderão solicitar a orientação de qualquer professor da UNIT. 

 

O participante que não estiver matriculado, que não preencher corretamente os requisitos para 

inscrição ou do qual for comprovada a inscrição de mais de um trabalho, será automaticamente 

desclassificado. 

 

4 - DO CONTEÚDO 

 

O trabalho a ser apresentado deverá ser uma monografia que atenda às normas gerais para o 

desenvolvimento do trabalho científico.  

Serão considerados: 

 

 Trabalhos de cunho teórico e/ou prático que levem ao desenvolvimento do pensar crítico do 

aluno; 

 Trabalhos que apresentem aspectos inovadores no tratamento das questões ligadas ao tema geral; 

 Trabalhos que analisem os processos sociais, culturais ou tecnológicos ligados ao tema geral. 

 

5 - DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

 Não poderão participar do 16º Prêmio Universitário de Monografia da UNIT os trabalhos 

monográficos de conclusão de curso. 

 Os trabalhos deverão ser apresentados da seguinte forma; 

 Duas vias de igual teor e forma, encadernadas em espiral; 



 Um CD contendo a monografia digitada em Word for Windows; 

 Máximo de 50 e mínimo de 15 laudas em espaço duplo, com fonte Times New Roman, tamanho 

12; 

 Apresentação de resumo de no máximo 500 palavras; 

 Estrutura contendo Resumo, Introdução, Desenvolvimento, Conclusão e Bibliografia. 

 

6 - DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições devem ser individuais. 

Preencher integralmente a ficha de inscrição anexa a este regulamento e entregá-la na Coordenação de 

Extensão, no período de 18 de março a 25 de abril de 2014. 

 

7 - ENTREGA DA MONOGRAFIA 

 

 A Monografia deverá ser entregue até o dia 15 de setembro de 2014. 

 O trabalho deve ser entregue em duas (02) vias impressas e em versão eletrônica para avaliação, 

sendo identificado apenas com o nome do Curso e Título da Monografia. No corpo do texto, 

incluindo epígrafe, não deverá constar qualquer referência que permita identificar a autoria do 

trabalho monográfico. O participante deverá colocar as  duas (02) vias do trabalho, mais o CD, em 

um envelope lacrado, sem qualquer tipo de identificação. 

 Dentro de envelope tamanho ofício, igualmente lacrado, deverão ser informados, o nome do Curso, 

Título da Monografia, Nome do Autor e do Professor Orientador. 

 Envelope tamanho ofício, contendo os dados de identificação, deverá ser subscrito apenas com o 

nome do curso e título da monografia. 

 Local para entrega da Monografia: Campus II – Coordenação de Extensão - Prédio da Reitoria, sala 

20. 

 As inscrições incompletas ou entregues fora do prazo não serão aceitas. 

 A realização da inscrição implica em concordância e aceitação de todas as cláusulas e condições do 

presente Regulamento, por parte do candidato. 

 

8 - DA COMISSÃO JULGADORA 

 

Os trabalhos inscritos serão submetido a uma comissão, determinada pela  Coordenação de Extensão, 

composta por  professores da Instituição, de notório saber nas diversas áreas do conhecimento. A 

comissão classificará os trabalhos finalistas em 1º, 2º, 3º e 4º lugares,. 

Cada trabalho inscrito será avaliado por três professores da comissão, que atribuirão notas totais de 0 a 

10 pontos. Após a análise, as notas atribuídas a cada trabalho serão somadas e divididas por dois (2), 

resultando em uma nota final. 

 

Em caso de empate de notas, terá preferência o participante que preencher o maior número dentre os 

critérios abaixo: 

 

 Maior média geral ponderada no histórico escolar da graduação; 

 Participação em Programa de Iniciação Científica; 

 Participação em Programa de Monitoria. 

 

Persistindo o empate, a Comissão Julgadora poderá realizar sorteio para a decisão final. 

 

As decisões das comissões julgadoras, sempre justificadas, não serão susceptíveis de recursos ou 

impugnações, em qualquer fase do processo. 

 

9 - DA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DOS TRABALHOS 

 

Serão considerados os seguintes requisitos para o julgamento dos trabalhos inscritos: 

 



 Qualidade técnica 

 A apresentação e desenvolvimento do trabalho, com coerência textual e lógica. O resumo, bem 

como os outros capítulos, devem ser bem estruturados com início, meio e fim. A apresentação das 

conclusões deve ser pertinente ao que foi desenvolvido durante a monografia. 

 Adequação às normas: A formatação do trabalho deverá seguir as normas da ABNT-Associação 

Brasileira de Normas Técnicas para a elaboração de trabalhos científicos 

 Inovação 

 Presença de raciocínio ou desenvolvimento de idéias inovadoras. Relacionamento entre idéias já 

fundamentadas, com apresentação de novos conceitos ou conclusões diferenciadas. 

 Recorte adequado do tema geral à área de estudo do aluno 

 Demonstração de que o trabalho trata de uma visão da área do aluno sobre o tema geral. O reflexo 

do tema geral na perspectiva da sua área de estudo 

 

 

10 - DA PREMIAÇÃO ALUNO 

 

Os quatro trabalhos  de alunos indicados pela Comissão Julgadora Final e classificados do 1º ao 4º 

lugares receberão os seguintes prêmios: 

 

1º Prêmio: Um Notebook e (02) duas mensalidades do curso em que o aluno esteja matriculado. 

 

2º Prêmio: Um Notebook   

 

3º Prêmio: Um aparelho Home Theater 

 

      4º Prêmio: Um aparelho  Home Theater 

 

10.1 - DA PREMIAÇÃO PROFESSOR  

 

 Os quatro trabalhos orientados pelos professores dos alunos indicados pela Comissão Julgadora Final 

e classificados do 1º ao 4º lugares receberão os seguintes prêmios: 

 

1º Prêmio: Um Notebook   

 

2º Prêmio:  Um Smartfone 

 

3º Prêmio: Um aparelho  Home Theater 

 

      4º Prêmio: Um aparelho  Home Theater 

 

Todos os participantes receberão certificado de participação em atividade de extensão, desde que o 

aluno tenha entregue a monografia. 

 

Só receberão os prêmios ou certificados os alunos e professores que estiverem presentes na 

cerimônia de entrega dos prêmios. O não comparecimento, sem justificativa prévia à 

Coordenação de Extensão, implica perda do direito ao prêmio. 

 

A entrega dos prêmios acontecerá em 27/11/2014, no auditório Padre Arnobio (Bloco D), em 

cerimônia que contará com a presença da Reitoria, demais membros do corpo diretivo e comunidade 

universitária, além de representantes das empresas patrocinadoras. 

 

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

      O 16º Prêmio Universitário de Monografia da UNIT é regulamentado pela Coordenação de Extensão. 


