ORIENTAÇÃO SOBRE O SIM AOS FORMANDOS

1. Posso defender em outra data que não seja do SIM?
Não. As defesas devem ser realizadas durante o SIM, para que os alunos
possam interagir com outros alunos, professores e participar de palestras e
atividades que ocorrem durante o evento.

2. Como realizar o agendamento da defesa?
O agendamento poderá ser realizado via sistema ou por e-mail, no último
semestre do curso o aluno. Para as inscrições por e-mail o aluno deverá enviar
e-mail para: defesa@pecege.com, sendo necessário informar:





Curso:
Nome do Aluno (a):
Orientador (a):
Data/período de preferência para defesa:

3. Onde o evento será realizado?
Na ESALQ/USP (Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" /
Universidade de São Paulo, Av. Pádua Dias, 11 - Cx. Postal 9 - CEP 13418-900,
Piracicaba – SP). Mais informações: http://eventosim.org.br/logistica.pdf

4. É necessário fazer credenciamento ao chegar no local do evento?
Sim, o aluno deverá fazer o credenciamento, na recepção do evento.
Obrigatoriamente o mesmo deverá ser realizado antes da prova presencial.
5. Há seleção de melhor monografia?
Sim. Durante o SIM, ocorre premiação dos melhores trabalhos, na cerimônia
solene de encerramento do evento. Será premiado um aluno de cada curso.
Somente para os alunos que estiverem presentes na sessão solene.
6. Como faço para participar da seleção das melhores monografias?
Todos os trabalhos com defesa agendada para o SIM estão automaticamente
inscritos para concorrem ao prêmio. O não cumprimento das normas para
elaboração de monografias estabelecidas pelo Pecege, disponíveis no endereço
eletrônico: http://mbauspesalq.com/pt/faq/, acarretará na desclassificação do
trabalho para premiação.

7. Como é feita a escolha das melhores monografias?
Na apresentação do trabalho durante o SIM, haverá uma banca específica
para avaliar os trabalhos que foram selecionados. Ela será composta por dois
avaliadores que darão a nota para cada trabalho. As maiores notas ganharão o
prêmio. Em caso de empate entre duas ou mais monografias, a média da nota
do aluno durante o curso MBA servirá como critério de desempate.
8. Quais prêmios serão oferecidos às melhores monografias?
Aos melhores trabalhos, será oferecido o prêmio de uma bolsa de estudo
integral em outro curso de MBA (EaD) da USP/ESALQ de escolha do aluno,
entrega de troféu para o aluno e orientador no ato da divulgação da premiação,
além de reconhecimento público de obtenção do prêmio.

9. Todos os formandos podem participar da sessão solene?
Sim, todos aqueles que foram aprovados nas defesas podem participar da
sessão solene.
10. Qual o procedimento para participação da sessão solene?
Informar ao credenciamento que participará da sessão solene, até uma hora
de antecedência do início cerimônia.

11. Minha família e amigos podem participar da Sessão Solene?
Sim, todos estão convidados a prestigiar o evento. Não é necessário fazer
credenciamento para os que irão assistir.

12. Onde e quando ocorre a sessão solene? Há algum custo?
A sessão solene ocorre no último dia das defesas, ou seja, no sábado, às
18h na Central de aulas da ESALQ/USP, mesmo local onde ocorrerão as
defesas. Não há custos para participar.

Em caso de dúvidas, em relação ao processo de elaboração da monografia,
por gentileza, acesse o site: http://mbauspesalq.com/pt/faq/
Mais informações: defesa@pecege.com

